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 مقدمة  ٤

 
َّإن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا مـن رشور أنفـسنا وسـيئات 
َّأعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إال اهللا وحده 

َيا أهيا الذين آمنُوا اتقوا اهللاََّ ح{ًال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،  َ َُ َّ َ ُِّ َّ َ ِقَّ تقاتـه َ ِ َ ُ
َوال متوتن إال وأنتم مسلمون َُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ َُ َ َّ ََّ ٍيا أهيا الذين آمنُوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس { ،}ِ َْ َ َُ َّْ َّ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ُُّ َُ َّ ََّ َ

َواحدة وخلَق منْها زوجها وبث منْهام رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللاََّ الذي ت َّ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ً َُ ََّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ًَ َ ًَ َ ِ َ ِساءلون بـه َ ِ َ ُ َ َ
ًواألرحام إن اهللاََّ كان عليكم رقيبا ْ َ َِ َ ْ َ ُْ ََ َْ َ َّ ِ ًيا أهيا الذين آمنُوا اتقوا اهللاََّ وقولوا قوال سديدا، {، }َ َِّ َِ َ ًُّ ُ َّْ َ َ ََ ُ ُ َ َ

َيصلح لكم أعاملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللاََّ ورسوله فقد فاز َْ َ َ ُْ ُُ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ُِ ُ ُْ َ ًفوزا عظـيام ِ ِ َ ً ْ َ{  .
وايـة ودرايـة نـزل عـىل قلـب ر ،اًا وصدورًالقرءان كالم اهللا حفظه اهللا سطورف :وبعد

 التــوراة )العهــداخلاتم( هــل نــسخ القــرءانف ،مــع الــسنة الــرشيفة ،خ رســول اهللا
 .؟)االنجيل( والعهداجلديد )العهدالقديم(

 فأين العهد اخلاتم الذى ليس اذا كانت التوراة العهد القديم واالنجيل العهد اجلديد
 و أقرأ " الكتاب املقدس "واالنإىل  أليس العهد اخلاتم هوالقرءان؟ بعده رشع ينسخه؟

اهللا يتعب وجيهل :واعقل واحكم) ىف العهد القديم(بدء اخللق، وقصة احلياة ىف التوراة 
 ؟" ما؟هل يمكن أن يتعب اهللا، وأن يأخذه اإلعياء بعد عمل ؟!!ويندم ويأكل ويصارع
x w (القرآن الكريم يرد  v  u t  s  r  q p o n m  l

£  ¢  ¡  �  ~ }  | {  z  y(   ]ــاف ــدهييا، ]٣٣:األحق ــد أن يكــون اخلــالق  وب الب
Í ( :العظيم فوق اإلجهاد، وذهاب القوة  Ì Ë  Ê  É  È Ç  Æ  Å  Ä

Ï  Î(   ]هذه احلقيقـةاً ولذلك يقول مثبت،]٢٥٥:البقرة  :) A  @  ?

K  J I  H G  F  E D  C B(   ]٣٨:ق[ 



 

 مقدمة ٥

 وفرغ اهللا ىف اليوم السادس من عمله فاسـرتاح ىف اليـوم ":لكن العهد القديم يقول
ـــسابع  ـــوين"............ال ـــانى: التك ـــحاح الث ـــلوب  )االص ـــة ىف األس والركاك
 ولكن كيف اسرتاح اهللا اخلالق؟...واضحة

 اًواليهود حيرمون العمل يوم السبت،  وجاء ىف التوراة أن موسى أمر بأن يقتل رمجـ
 !أحد احلطابني الذين أبوا إال الكدح ىف هذا اليوم

كيف جرى احلديث عن اهللا هبذه الكلامت؟ لعلها غلطة ناقـل، لكـن احلـديث عـن 
  !!عجز اهللا تبعه حديث آخر عن جهله

 وسمعا صـوت " :واسمع إىل وصف التوراة آلدم وزوجه بعدما أكال من الشجرة
 النهار، فاختبأ آدم وامرأته مـن وجـه الـرب  ىف اجلنة عند هبوب ريحاًالرب اإلله ماشي

سـمعت : أين أنـت؟ فقـال: اإلله ىف وسط شجر اجلنة، فنادى الرب اإلله آدم وقال له
من أعلمك أنك عريان، هل أكلت من الـشجرة : فقال. صوتك فخشيت ألنى عريان 
 )االصحاح الثالث: سفر التكوين(. التى أوصيتك أن ال تأكل منها؟

 اًله يتمشى ىف اجلنة خاىل البال مما حدث، ثم تكشفت له األمور شيئما هذا؟ كان اإل
تصوير ساذج يبدو فيـه !، فعرف أن آدم خالف عهده، وأكل من الشجرة املحرمةاًفشيئ

 !ربناوكأنه فالح تاه ىف حقله 
$ % ( ما أبعد  هذا التصوير وبني وصف اهللا ىف القـرآن والـسنة  #  " !

/  .  - ,  +  *  ) ( ¿ ( :وقال تعـاىل ]١٦:ق[   )& '   ¾  ½  ¼  »  º

Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À(   ]٦١:يونس[. 
ِعن عمر بن اخلطاب و َّ َ ْْ ِ َ َ ٍسمعت هشام بن حكيم «:  قالتُ ِ َِ َ ْ َْ ََ ِ ِيقرأ سورة الفرقان يف ُ ِ َ ُ ْْ َ ُ َْ َ ُ َ



 

 مقدمة  ٦

ِحياة رسول اهللا  ُ َ ِ َ ٍ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقـرأ عـىل حـروفخَ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ُْ َ َ َْ َ ُُ ْ َ َ َُ ِ َ كثـرية مل يقرئنيهـا َ ُِ ٍ ِْ َِ ْ ْ َ َ
ُرسول اهللاِ  ُ ُ فكدت أساوره يف الصالة فتصربت حتى سلم فلببتهخَ ْ َّ َ َ َّ ُُ َّ َ َْ ََّ َ َ ََ َ ْ َّ ُ َُ ُِ ِِ ِ ُُبردائه فقلـت ْ ُ َ ِ ِ َ ِ ِ: 

ُمن أقرأك هذه السورة التي سـمعتك تقـرأ َ ََ َ َ ُّ َ َْ َْ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ َِّ َ َ قـال؟َ ُ أقرأنيهـا رسـول اهللا :َ ُ َ ََ ِ َ ُفق، خَْ ُلـتَ ْ: 
َكذبت فإن رسول اهللا  ُ َ َّ َ َِ َ ْ َ قد أقرأنيها عىل غري ما قرأتخَ َْ َ ََ َ ْ ََ ْ َِ َ َ َ ِ ِ فانطلقت به أقوده إىل رسول .ْ ُ َ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ ََ ِ ِ ُ َ ْ

ُ فقلتخاهللا  ْ ُ َ إين سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقـان عـىل حـروف مل تقرئنيهـا:َ ُ َ ِْ ٍ ِ ِْ ِ ْ َ ُ ْ َُ ْ َ ُْ ْ َ ُ َ ََ َ ُ ِِّ ِ ُ َ َ فقـال ،ِ َ َ
ُرسول اهللا  ُ ُأرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته:خَ ْ ْ َ ُُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َّْ ْ َ َْ َ ْ ََ َ َْ ُ يقرأ فقال رسول اهللاِ َُ َ ََ َ ُْ َ 
َكذلك أنزلت ثم قال: خ ََ ُ ََّ ْ ِ ْ ُ َ ِ ُ اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقـرأين فقـال رسـول اهللا :َ َ َّ ُْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ َ َ ِْ َ َ ْ ِْ َِ ُ ُ َ
َكذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل :خ ْ َِ ِْ ُْ َُ ُ َ َّ َْ َ ِ ْ َ ِ ُعىل سبعة أحرف فاقرؤَ ََ ُ َْ َ ٍ ِْ َ َْ ُوا ما تيرس منْهَ َِ َ َّ ََ «. 

أصول نيل الوطر يف (   كتاب )توفيق ضمرة(الذى كتبه االستاذ  لقد قرأت الكتاب
وجمتهـد  وكام عهدت األخ العزيـز املوفـق ان شـاء اهللا نـشيط ، )القراءات األربع عرش

وقد عمد واعتكف عىل هذا الكتـاب ، فالسبع سبع وإن كلت خمالبه، ويسهل الصعب
، وفصل جممله ووضح مشكله، وحل رموزه وفتح مغلقه وقيد مطلقه،  الصعبَلَّهَسَف

ومـع ذلـك   وأسأل اهللا أن ينفع به كل من قرأه وخدم طالب القراءات، وأزال مبهمه
 :فىل بعض املالحظات م خطاءوكل ابن آد نحن برش ولسنا مالئكة

حذف اهلمـزة ومل يقـل النقـل )ردءا(قال االستاذ توفيق عند الكالم عىل قوله تعاىل
لقـالون وورش وابـن وردان ومل يقـل  )ءآالن(عـىل وكذا الكـالم لقالون وكذا لورش

 . النقل
 وما الدليل؟ واالبدال ىف ءآالن مع النقل عليه مد وقرص وقال بحذف اهلمزة

                                          
 . لئال يفلت مني-أي عنقه عند املنحر-مجعت عليه رداءه عند لبته  )١(
 . داود وعبد الرزاقرواه البخاري ومسلم ومالك وأمحد والرتمذي والنسائي وأبو )٢(



 

 مقدمة ٧

 :اقىصقال الصف
 التسكني ثلث عن املال وأن طرأ التحريك طول أو اقرصن     وإن طرأ

كانت  بل أبقى عىل اهلمزة؟كيف؟ مل حيذف اهلمزة: االوىل قال اًعند الكالم عىل عاد
ثم هو نقل حركة اهلمزة إىل الالم  وبم نسميه؟ اهلمزة عىل األلف أصبحت عىل  الواو؟

 ُالساكنة قبله فصارت اللؤىل؟
وممكن تكـون هـذه احلالـة مـن بـاب  قل حركة اهلمزة البد من حذف اهلمزةومع ن
وهى لغة طئ أى لغة التفصح بمعنى مهز ىف غري )السؤق-سأقيها-سؤقه(مثل  التفصح

ومن وافقـه فلـم مل  السكت مقدم لورش حمله كلهجة عربية أصيلة حافظ عليها القرآن
و معـى أعند الكالم عىل بيتى  :بعض التوضيحات حتى لو أشار بأنه املقدم والأيضعه 

 .جا  شا موئال موءودة الناس شيئا أجرى أئمة
ٍعن أنس بن مالكَفولكن يكفيه فخرا أنه من أهل القرآن  ِ َ ِ ْ ْ َِ ُقال قال رسول اهللاِ ت ََ َ َُ َ َ َ 

َإن هللاِِ أهلني من النَّاس قالوا يا رسول اهللاِ من هم قال(: خ َ َُ َ َّْ َ ُ َُ ْْ َ ِْ َِ َ ِ ُ هم أهل ا:ِ ْ َُ ُلقرآن أهل اهللاِ ْ ْْ َ ِ ْ ُ
ُوخاصته َّ َُ َ(. َعن عثامن َو َْ ُ ِّ عـن النَّبـي تَْ ِ ْ َ قـالخَ َ خـريكم مـن تعلـم القـرآن :(َ ُْ َ َ ْ ْْ َّ َ َْ ُ ُ َ
ُوعلمه ََ َّ َ( . 

وصىل اهللا  وتيفنا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني انفعنا بام علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني سلمعىل سيدنا  حممد وعىل آله وصحبه و

 
 

                                          
 .)٢١٦٥(وانظر صحيح اجلامع رقم ،الدارميوالنسائي واحلاكم وأمحد و )٢١١(  رقمابن ماجه رواه)١(
 .أمحد والرتمذي وأبو داودو )٥٠٢٧(حديث رقمرواه البخاري  )٢(



 

 مقدمة  ٨


 

َإن احلمد هللا ْ َ ْ َّ ُنحمده ونستعينُه ِ َ ُ ِْ َ َ ُ َْ ُ ونستغفرهَ َُ ِْ ْ َ ِ من هيده َ ِ ْ َ َفال مضل له ومن يـضلل فـال  اهللاَُْ َْ َ َِّ ْ ُ ْ َ َُ ُِ
َّهادي له وأشهد أن ال إله إال  َ ََ َ َ ُ َِ ْ َ َُ ْ ِ ُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسـولهاهللاَُ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ َُ َ َُّ ً َ ََ َ ُ َّ َ َ َّاللهـم ، ِ ُ َّ

ِصل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك مح ٍ ٍَ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ََّ ِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ َ ََّ َِّ ِيد جميدِ َ ٍ، وبارك عىل حممد ٌ َّ َ ُ ََ ْ ِ َ َ
ٌوعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُ َِ ٍَ َ َِ َِ َ َ َ َِّ ْ َ َْ َ ِ. 

)?  >  =  <  ; :  9  8 7 6   .]آل عمران[ )@ 4 5 
مـن طريـق ألصـول القـراءت األربعـة عـرش، الـسبعة  رسيـ فهذا رشح م؛ما بعدأ
درة، وأما األربع الزائدة فابن حميصن من طريـق مفـردة  والثالث من طريق الةشاطبيال

هـا اخلـالف بيناألهوازي واليزيدي من طريق املستنري واألعمش من طريق املـبهج،  و
 . يف األصول رواية حفصوبني

 إال يف مـا أردت توضـيحه فكتبتهـا ،وقد كتبت الكلامت القرآنية برسـم املـصحف
، وماكان فيه وجهـان أو تزم برسم املصحف عىل الدارسني ومل ألًحسب نطقها تسهيال

 . أكثر ضبطته عىل أحد هذه األوجه
  أسأل اهللا أن ينفع به اإلسالم واملسلمني

 
 



 

 قالونأصول رواية   ٩

 
 ،صـبهايناألهو نافع بن عبد الرمحن بـن أيب نعـيم الليثـي مـوالهم  :اسمه ونسبه-

 .) ه ٧٠(، ولد سنة وكنيته أبو رويم
 ،ً طـويالا إذ اشـتغل بـإقراء النـاس زمنًـ،وهو إمام قراء املدينـة النبويـة يف عـرصه

ّ وأم النـاس يف ، غـري قليـلاوأصبحت قراءته قراءة أهل املدينة يف عرصه وما بعده زمنً
 فوجـد ة روى الليث بن سعد أنه قدم املدينة سنة عرش ومائ،املسجد النبوي ستني سنة

 . إمام الناس يف القراءة ال ينازعاًنافع
ال ... . مع وجود أكرب مشاخيهةلعله أقرأ يف حدود سنة عرشين ومائ« : قال الذهبي

 نقل أن الناس أمجعوا عليه بعـد شـيخه أيب  كام،» يف حياة مشاخيهَسَأَريب أن الرجل ر
 فيؤخذ من ذلك أنه تقدم أثناء حياة شيوخه ومنهم أبـو جعفـر ،) هـ ١٢٨ت (جعفر 

، قال ابـن  ثم انفرد نافع باإلمامة بعده،شيخ القراء باملدينة يف وقته وأحد القراء العرشة
 .قرأ نافع أكثر من سبعني سنةَأ: اجلزري

ُصفاته اخلل -  ، بوجـوه القـراءاتاًان رمحه اهللا من أحسن الناس قـراءة عاملـ وك:يةِقُ
 صـاحب دعابـة ، صبــيح الوجـهاً أسود اللون حالك، آلثار األئمة املاضني ببلدهاًمتبع

 يباسط جلساءه وتالميذه ، عىل تالميذهاً حريص،اً متواضع،اً جواداً زاهد،وحسن خلق
 إال أن ه يسهل القرآن ملـن قـرأ عليـكان نافع« : قال األعشى،ويميل إىل التيسري عليهم

  .» قراءتكد أري: أي إال أن يقول له،يسأل
ُّ وقد روي أنه كان إذا تكلم يشم،وكان طيب الرائحة َ  : فسئل، من فيه رائحة املسكُ

 يف النوم وهو  ولكني رأيت النبي ،اًما أمس طيب« :أتتطيب كلام قعدت تقرئ ؟ فقال
 .ّم من يف هذه الرائحة فمن ذلك الوقت أش،ّيقرأ يف يف



 

 ول رواية قالونأص  ١٠

 ومن أشـهر شـيوخه ،»قرأت عىل سبعني من التابعني« : ورد عنه أنه قال:شيوخه -
 وعبد الرمحن بن هرمز ، وشيبة بن نصاح، أبو جعفر يزيد بن القعقاع:الذين قرأ عليهم

 . ويزيد بن رومان، ومسلم بن جندب،األعرج
  : أما تالميذه فكثريون ومن أشهرهم:تالميذه -
عيسى بـن مينـا و ، وقد قرأ نافع عليه املوطأ، وهو من أقرانه،إلمام مالك بن أنس ا
، وأبو عمرو بن العالء البرصي وإسامعيل بن جعفر بن ، وعثامن بن سعيد ورشقالون

َّ وسليامن بن مسلم بـن مجـ،وردان، وعيسى بن وردان احلذاء  وإسـحاق بـن حممـد ،ازَ
 والليث بن سـعد ، امللك بن قريب األصمعي وعبد، وحممد بن عمر الواقدي،املسيبي

 . وغريهم كثري
، وقال عبد )قراءة أهل املدينة سنة، قيل له قراءة نافع، قال نعم( :قال مالك بن أنس

 ُتْلُ ق، قراءة أهل املدينة: القراءة أحب إليك، قال أيسألت أيب(: د بن حنبلاهللا بن أمح
 . )قراءة عاصم:  قال،فإن مل يكن

اتقوا اهللا وأصلحوا ذات ( : فقال، أوصنا:هاة قال له أبناؤملا حرضته الوف و:وفاته -
 .) ه١٦٩(تويف رمحه اهللا سنة ...) بينكم

                                          
  ص١لـذهبي جل، معرفـة القـراء ٣٣١ ص٢بن اجلزري جال غاية النهاية ،٥٣السبعة البن جماهد ص  )١(

 شذرات الذهب البن ٣٣٦ ص ٧ سري أعالم النبالء للذهبي ج ،٣٦٨ ص ٥، وفيات األعيان ج ١٠٧
  .٥ ص ٨األعالم للزركيل ج ،٢٧٠ ص ١العامد ج 



 

 قالونأصول رواية   ١١

 قالون
 أو ميناء باملدـ  بن وردان بن عيسى بن ،أبو موسى عيسى بن مينا ـ بالقرص :اسمه -

 وكـان ،ه من الروم أصل،عبد الصمد بن عمر بن عبد اهللا املدين الزرقي موىل بني زهرة 
  .جد جده ـ عبد اهللا ـ من سبي الروم أيام عمر بن اخلطاب

 عليه هذا اللقب شـيخه َقَلْطَ والذي أ، جيد: وهي كلمة رومية تعني، قالون:لقبه-
 : قال ابن اجلزري،أي جيد، يالطفه بلغته،)قالون (  فقد كان إذا قرأ عليه يقول له ،نافع

  . عىل عادهتماًنعم، غري أهنم نطقوا يل بالقاف كاف :سألت الروم عن  ذلك فقالوا
 ، وقـرأ القـرآن عـىل نـافع مـرات كثـرية،ة ولد قالون سنة عـرشين ومائـ:مولده -
قرأت عىل نافع قراءته : ( ي عنه قولهِوُرَ و، إنه كان ربيب نافع: وقيل،اً به كثريَّصَتْواخ

كـم تقـرأ  (: عىل شيخه أن قال له وقد بلغ من كثرة قراءته،) وكتبتها يف كتايب ،غري مرة
وهي شهادة له من شيخه بالقدرة ) ُاجلس إىل أسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ! عيل
 وداللة عـىل حـب اإلمـام نـافع لتالميـذه ورغبتـه أن يتقـدموا يف حياتـه ، التعليمعىل

 :قاش قال الن، قالون مع اشتغاله بالتعليم مل ينقطع عن شيخهَّ، إال أناًويصبحوا شيوخ
 إال أين جالسته بعد الفـراغ ، ما ال أحصيه كثرة: كم قرأت عىل نافع؟ قال:قيل لقالون(

 وقد انقطع قالون إلقراء القرآن .وقرأ قالون عىل عيسى بن وردان احلذاء. )عرشين سنة
 صيته، َدُعَبَ سنة كشيخه، وة فقد عاش نحو مائ، وتعليم العربية، وطال عمره،وتعليمه

 .خه بعدهوتوىل منصب شي
 وأبو نشيط حممد بن هارون، وأمحـد ، أمحد وإبراهيم: ابناه: من أشهرهم:تالميذه -

 وإبـراهيم ، وإبراهيم بن احلسني الكسائي، وأمحد بن صالح املرصي،بن يزيد احللواين
 . وإسامعيل بن إسحاق القايض وغريهم،بن حممد املدين



 

 ول رواية قالونأص  ١٢

كان أصم يقـرئ  (:ابن حاتم قال ، نقل معظم من ترجم له أنه كان أصم:صفاته -
كان قـالون  (: وقال عيل بن احلسن اهلسنجاين،) ويفهم خطأهم وحلنهم بالشفة،القراء

 فكان ينظر إىل شفتي القارئ فريد ، فلو رفعت صوتك  إىل غاية ال يسمع،شديد الصمم
 .)عليه اللحن واخلطأ

رأ عليه قارئ فإنه  وإذا ق،كان قالون أصم ال يسمع البوق (: قال أبو حممد البغدادي
 . القراءة عنهْتَذِخُوقيل إن الصمم أصابه يف آخر عمره بعد أن أ) يسمعه

  .  تويف رمحه اهللا سنة عرشين ومائتني:وفاته-

                                          
  ص١لـذهبي جل، معرفـة القـراء ٦١٥ ص٢بن اجلزري ج ال غاية النهاية،٦٣السبعة البن جماهد ص  )١(

 ص ٥ج   األعـالم  ، ٤٨ ص ٢شـذرات الـذهب ج ،٣٢٦ ص١ ج  للـذهبي، سري أعالم النبالء١٥٥
١١٠. 



 

 قالونأصول رواية   ١٣

 

 :البسملة
 .قرأ بإثبات البسملة بني السورتني

ٍوبـــسمل بـــني الـــسورتني بــــسنَّة ُ ْ َ ُّ ْ َ ِْ ِ َ َ َ َ ََ
  

 

ـــموه ــال نـ َرج ْ ََ َ ٌ ــالِ ــة وحتم َا دري ًُّ َْ َ َ َ ِ  
 

 .  من الفاحتة-١-د البسملة آية رقم ُعَمل ي

:الـمـد والقرص 
 .) حركات ٤( التوسط متصلـال املدله يف  -١

ـــرسة ـــٌف أو ياؤهـــا بعـــد ك ٍإذا أل َِ ْ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ ِ  
 

ٍّأو الواو عن ضم َ َْ ُ َ ْ ِ َ لقي اهلمز طوالَ َِّ ُ َْ ْ َ ِ  
 

 :مها وجهان املنفصل له يف املد -٢
 .التوسط.ب  .ًالقرص وهو األشهر واملقدم أداء. أ

فصل فالقرص  ُفإن ينْ ْ َ َ َ ْ َْ ْ ِ َ ًره طــالبِّـــادَبِ ُِ َ   اْ

 

ـــرويك درا وخمــضال َبخلفهــام يـ َ ْ ُ َ َ ُ َْ ِ َ ُِ ِِ ْ  
 

                                          
 .٣٧، الوايف للقايض ص ١٠٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين -)١(
 .٢٧عبد الفتاح القايض ص ل ،لقرآنالفرائد احلسان يف عد آي ا-)٢(
 .٣٢٩ ص١، فتح الوصيد للسخاوي ج١٦٨لشاطبي بيت رقملحرز األماين -)٣(
 .٥٠، رساج القارئ البن القاصح ص١٦٩لشاطبي بيت رقم لحرز األماين -)٤(



 

 ول رواية قالونأص  ١٤

﴿ يثبت قالون ألف -٣  ﴾نحـو مفتوحـة أو مـضمومة، الواقعة قبل مهزة قطع : 
﴿     ﴾ ]و  ]١٦٣ :األنعام﴿      ﴾  ]الواقعة قبل مهزة األلف  وله يف  ]٢٥٨ :البقرة

 :قطع مكسورة وجهان مها
 .ًإثبات األلف وهو املقدم أداء.أ

﴿:  نحو،حذفها.ب    ﴾ ]ويكون املد يف ألف ]١٨٨ :األعراف ،﴿  ﴾ الثابتة قبل 
 وحيـذف ،ام ذكرناالقرص والتوسط ك، وله فيها وجهان،اهلمزة من باب املد املنفصل

﴿قالون ألف   ﴾قبل سائر احلروف كحفصً وصال . 
﴿وقد اتفق مجيع القراء عىل إثبات ألف   ﴾اً وقف. 

 : ميم اجلمع إذا وقعت قبل متحرك وجهان مهاه يف ل:صلة ميم اجلمع -٤
 .وهو املقدم ن ميم اجلمع كحفص،اسكإ. أ

 بمقدار اً طبيعياًتمد واو الصلة مدصلتها وذلك بضم امليم وصلتها بواو مدية، ف. ب
حركتني، إال إذا وقع بعد امليم مهزة قطع فتمد كاملنفصل بالقـرص أو التوسـط نحـو 

﴿ :قوله تعاىل               σ            ﴾ ]٦:البقرة[.  
ٍوصل ضم ميم اجلمع قبل حمرك       َِّ ْ َ ََّ ُ ََ ْ ْْ ََ ِِ ِ

  

   

ًراكـــِد َ وقـــالون بتخيـــريه جـــالاَ ٌ ََ َِ ِ ِ ْ َ ِ ُ) ١(  

 

﴿ :وإذا وقع بعد ميم اجلمع ساكن كقوله تعاىل        ﴾ فإهنا ال توصل وإنام 
 بل يتعـني ،،وال جيوز الوقف عىل ميم اجلمع بالصلةنيتضم للتخلص من التقاء الساكن

  .الوقف بسكون امليم

                                          
 .٦٣، اإلضاءة للضباع ص ٤٢، الوايف للقايض ص١١١لشاطبي بيت رقم  حرز األماين ل)١(



 

 قالونأصول رواية   ١٥

 فلقـالون يف املـد ،الواحدة مد منفصل وميم مجـعواخلالصة أنه إذا اجتمع يف اآلية 
  . اإلسكان والصلة: وله يف ميم اجلمع وجهان مها، القرص والتوسط:املنفصل وجهان

 :فيكون جمموع األوجه املقروء له هبا أربعة
 .قرص املنفصل مع إسكان ميم اجلمع وهو املقدم -١
 .قرص املنفصل مع صلة ميم اجلمع -٢
 .ع إسكان ميم اجلمع توسط املنفصل م- ٣
 .توسط املنفصل مع صلة ميم اجلمع -٤

 هاء الكناية 
 ٌ لقـالون ألفـاظيثنُ وقـد اسـت، بني متحركني متحركةل هاء الكناية إذا وقعتَوصُت

  : رواها بكرس اهلاء دون صلة وهي،وقعت فيها هاء الكناية بني متحركني
﴿ـ    ﴾ ٧٥:آل عمران[  يف املوضعني من[.  
﴿ـ    ﴾ ٢٠:الشورى[ و] ١٤٥:آل عمران[  يف املوضعني من[.  
﴿ـ    ﴾و ﴿    ﴾  ]١١٥:النساء[.  
﴿ـ    ﴾  ]٣٦:الشعراء[ و] ١١١:األعراف[.  
﴿ـ   ﴾  ]ك بكرس القاف ال بإسكاهنا كحفص ورواها قالون كذل]٥٢:النور 



 

 ول رواية قالونأص  ١٦

ــص ــه ون ــع نول ــؤده م ــكن ي ْوس َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َُ ُِّ َ ََ ْلهِّ ِ  

هم وعـن حفـص فألقـه ويتقـه ْوعنْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َِّ ْ َ َ ٍْ َ َْ  

 

ــافي ــاعترب ص ــا ف ــه منْه ًونؤت َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ــالاَْ َ ح َ  

َمحى صـفوه قـوم بخلـف وأهنـال َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ
 

 

﴿ـ وله يف هاء    ﴾  ]الصلة.٢ًالقرص وهو املقدم أداء،.١: وجهان مها]٧٥:طه . 
﴿روى       ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾ ]بكرس اهلاء، ]١٠:الفتح. 

ْوها كرس أنـسانيه ضـم حلفـصهم َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

َومعه عليه اهللاَ يف الفـتح وصـال ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

﴿ روى     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ِوما قبله التـسكني البـن كثـري ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْ َُ ْ ََّ َ ْهمَ ِ  

 

ًوفيه مهان َ َُ ِ َ معه حفص أخو والاِ ِ ُ َ ٌ َ ُ ْْ َ
  

 

 اهلمز املفرد 
ــ ــا كانــت اهلمــزة حرف ــد املخــرج شــديداًمل ــوراً بعي ــصمتاً جمه ــال العــرب،اً م    م

ـــرأ ـــسهيل أو بالنقـــل أو باحلـــذف، وق ـــدال أو الت   إىل ختفيـــف اهلمـــزة إمـــا باإلب
َ كام مه،ةظ معيناقالون باإلبدال وبالنقل وباحلذف وبالتسهيل يف الف  ال هيمزها اً ألفاظَزَ

  .حفص

                                          
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ فتح الوصيد  ج،١٦٠،١٦١شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )١(
 .٢٥٦ الوايف ص ،٢٧٩، من تفردات حفص، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٣(



 

 قالونأصول رواية   ١٧

  : اإلبدالًأوال
﴿ فاإلبدال يف ، من جنس حركة ما قبلهاٍ اهلمزة حرف مدَبَلْقُ أن ت:واإلبدال  

 اً بالنطق بألف بعد السني بدل اهلمزة املفتوحة، وتبدل اهلمزة املفتوحة بعد ضـم واو﴾
 ﴿ :نحو        ﴾، كسورة بعد ضم وتبدل اهلمزة املنحو اواو :﴿   ﴾ 

﴿  :ًكام يف الوجه املقدم، وتبدل املفتوحة بعـد كـرس يـاء مثـل          ﴾،  روى
  :قالون إبدال اهلمزة حرف مد يف األلفاظ التالية

﴿ ـ    ﴾  ]ن أوالمهـا  فيجتمـع يف اللفـظ يـاءا،ً تبدل اهلمزة هنا ياء سـاكنة ]٧٤ :مريم
 . فيكون النطق بياء واحدة مشددة مفتوحة،ساكنة فتدغم يف الياء الثانية

﴿ـ        ﴾  ]اً أبدل اهلمزة الساكنة ألف ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤: الكهف. 
﴿ـ     ﴾  ]اً أبدل اهلمزة املفتوحة ألف ]١٤: سبأ.  

﴿ـ       ﴾  ]اً أبدل اهلمزة الساكنة واو ]٨:اهلمزة[و] ٢٠:البلد. 

ًومؤصدة فامهز مع َ ََ ُْ ِْ ْ َ ٌ ً عـن فــتى حـــمىاَ ًِ َ ْ َ  

 

َّوال عم َ َ َيف والشمس بالفاء وانجال َ ََّ َ َْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ
  

 

﴿ـ    ﴾  ]اً أبدل اهلمزة املفتوحة ألف، ]١ :املعارج.  

﴿ـ    ﴾  ]مزة املفتوحـة  باهل.١: وهذا اللفظ فيه لقالون وجهان مها، ]١٩ :مـريم
﴿تقرأ بالياء املفتوحة و.٢ ،ًوهو املقدم أداء   ﴾      . 

                                          
 .١١٣، املزهر ص٣٧١  ص ١اوي جلسخل فتح الوصيد ،١١١٤حرز األماين بيت رقم-)١(



 

 ول رواية قالونأص  ١٨

  : احلذف:اًثاني
 ويكون بحذف إحدى اهلمـزتني املتالصـقتني ،هو إزالة اهلمز بحيث ال يبقى هلا أثر

﴿ :نحو     ﴾تـصبح : ﴿    ﴾،وبحـذف اهلمـزة نحـو : ﴿    ﴾ 
﴿ :تصبح   ﴾. 

  :روى قالون بحذف اهلمزة يف األلفاظ التالية
﴿ـ     ﴾  ]١٧: احلج [ ، ]٦٢ :البقرة[ . 

﴿ـ أما      ﴾  ]فرواها بحذف اهلمزة وضم الباء ]٦٩ :املائدة  . 
﴿ـ    ﴾  ]رواها بحذف اهلمزة وضم اهلاء  ]٣٠ :التوبة.  
﴿ـ    ﴾  ]بالتنوين بعد الكاف رواه  ]٩٨ :الكهف.  

﴿ ـ    ﴾  ]رواه بتنوين الكاف وال مهزة بعدها ]١٩٠ :االعراف .  
﴿ـ    ﴾  ]رواه بالم مفتوحة بعدها ياء ساكنة وفتح التاء ]١٣:ص[ و] ١٧٦:الشعراء 

 هذا الرسم َلِمَتْحَِي هذان املوضعان يف املصاحف بال ألف، لَمِسُ وقد ر،يف آخره
 فكتبـا يف ]١٤:ق[و ] ٧٨ :احلجـر[  أما املوضعان اآلخـران ومهـا يف ،يهالقراءتني ف
﴿املصاحف     ﴾، قد اتفق القراء العرشة عىل قراءهتام بسكون الالم بعدها ف

 . مهزة قطع مفتوحة مع خفض التاء
ٌكــام فــي نــد واأليكة الالم ساكن ْ َِ ِ ٍ َِ ُ ََّ َ ََ  

 

َمع اهلمز واخفضه ويف ص َ ُ َ َِ ْ ِ ْ ِ ْ ََ َاد غـــيطالْ َ ْ ََ  

 

                                          
 .٢٧٢ الوايف للقايض ص ،٩٢٨لشاطبي بيت رقم لحرز األماين -)١(



 

 قالونأصول رواية   ١٩

  : اهلمز:اًثالث
  : وهي،روى قالون باهلمز يف ألفاظ غري مهموزة يف رواية حفص

١-  ﴿    ﴾واملد فيه من باب املد املتصلاً أو جمموعاً سواء كان مفرد ،.  
﴿ موضعان ورد فيهام لفظ َِينْثُتْاسَو     ﴾وذلـك يف، وبعده مهزة مكـسورةاً جمرور  

﴿:قوله تعاىل      ﴾  ]وقوله ]٥٠ :األحزاب : ﴿     ﴾  ]وذلـك ،  ]٥٣ :األحزاب
ألن مذهبه يف اهلمـزتني املكـسورتني  تـسهيل األوىل مـنهام، فعـدل عـن التـسهيل إىل 

 آن َرْقُيَف ً، فأبدل اهلمزة األوىل ياء وأدغم الياء التي قبلها فيهااإلبدال
 .وصلالحال رة مكسو مشددة ًياء

﴿ وإذا وقف يف هذين املوضعني عىل لفظ      ﴾فباهلمز . 
٢- ﴿  ﴾حيث ورد فرواها هبمزة مفتوحة منونة بعد الزاي املضمومة . 

ْويف الصابئني اهلمز والصابئون خـذ َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ  
 

ــزؤ ًوه ْ ُ ــؤاَ ً وكف ْ ُ ــصالاَ ــسواكن فـ َ يف ال ِّ َُ ِ ِ َّ)١(  

 

٣- ﴿   ﴾ ]املضمومة  رواها هبمزة مفتوحة منونة بعد الفاء]٤:االخالص . 
٤- ﴿    ﴾ ]املد املتصلمع،بزيادة مهزة مكسورة ]٩٨ :البقرة . 

ـــاء ميك  َودع ي ِ َ َ ْ َ ـــهاَ ـــل واهلمـــز قبل ُئي ْ ََ ََ َْ ْ َ ِ
  

 

َعــىل حــجة واليـاء حيـذُف أمجـال ََ ْ ُ ََ ْ ُ َ َ َّ ُْ ٍ
  

 

                                          
 .١٦ ص٢ للسخاوي ج،وهي من تفردات حفص، فتح الوصيد٤٦٠حرز األماين بيت رقم -)١(
 .١٩٨املزهر ص ،٢٧ ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٤٧٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٢(



 

 ول رواية قالونأص  ٢٠

٥- ﴿  ﴾  ]ؤه هبمزة مفتوحة بني الواوين وتسكني الواو الثانية  يقر]١٣٢:البقرة
 وقد كتب هذا اللفظ بألف بني الواوين يف املصحف املدين والشامي، ،وختفيف الصاد

 .ليوافق هذه القراءة
 ٦- ﴿    ﴾ وحتـرك حـسب - مـع املـد املتـصل - هبمزة بعد األلف حيث ورد 

 موقعها من اإلعراب
ــــا دونو َ َقــــل زكري ُُ َّ ِ َ َ ــــهْ ِ مهــــز مجيع ِ ِ َ ِ ْ َ  

 

ٌصــحاب َ َورفــع غــري شــعبة االوال ِ َُّ َ ْ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ
  

 

٧- ﴿      ﴾  ]روها هبمزة مفتوحة بعد الياء املدية الساكنة، مع املـد ،  ]٧ ،٦ :ةنالبي
  .املتصل

 : النقل:اًرابع
 وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمـزة مـن اللفـظ 

 :نقل حركتها إىل احلرف الساكن الذي قبلها، روى قالون بالنقل يف األلفاظ التاليةبعد 

﴿ ـ ١  ﴾  ]فيقرأه بفتح الدال منونة دون مهزة بعده ]٣٤: القصص . 

﴿ ـ ٢   ﴾  ]ويف مهزة الوصل ، فيقرأه بفتح الالم دون مهزة بعدها]٥١،٩١ :يونس
 :وجهان
 : وفيها وجهاناً ألفاإبداهل.أ

                                          
 .١٩٢، الوايف للقايض ص١٧٨بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٥٣ رقم حرز األماين بيت )١(



 

 قالونأصول رواية   ٢١

  باألصل وهو سكون الالماً حركات وهو املقدم وذلك اعتداد٦مدها . ١

﴿  بالفتحةاًقرصها حركتني اعتداد.٢  ﴾. 

﴿التسهيل . ب σ ﴾. 

﴿ ـ ٣      ﴾  ]إال أنـه مل ، قرأه بنقل ضمة اهلمـزة إىل الـالم قبلهـا]٥٠ :النجم 
﴿كنة وحذف الـواو، فتكـون قراءتـه حيذف اهلمزة بعد نقل حركتها بل أبقاها سا   

 (! ﴾بإدغام التنوين يف الالم املضمومة وهبمزة ساكنة بعدها حال الوصل . 

﴿وإذا وقف عىل لفظ    ﴾ن لقالون ثالثة أوجه يف االبتداء بـإ ف ﴿ (! ﴾هي :       
﴿  أـ    ﴾كحفص ـ كام هي يف األصل ـ وهو املقدم أداء ً. 

﴿ب ـ     ﴾بإثبات مهزة الوصل وضم الالم ومهزة ساكنة بعدها .  
﴿ج ـ    ﴾بالم مضمومة بعدها مهزة ساكنة .  

  : التسهيلاًخامس
 وبني حرف املد املجانس ،مزة بحالة متوسطة بني اهلمزة املحققةاهل هو نطق :والتسهيل
σ﴿: مـزة واأللـف نحـول اهلمـزة املفتوحـة بجعلهـا بـني اهلَهَسُتـَ ف،حلركتهـا ﴾ ،

﴿ :واملضمومة بـني اهلمـزة والـواو نحـو    4 ﴾ واملكـسورة بـني اهلمـزة و اليـاء ،
﴿:نحو   ﴾ . 
﴿روى قالون بتسهيل اهلمزة يف لفظ    † ﴾ حيث ورد، مع إثبات األلـف بعـد 

لة فيجـوز لـه يف حـرف املـد اهلاء، واملد هنا من باب املد املنفصل، وبام أن اهلمزة مسه



 

 ول رواية قالونأص  ٢٢

 أمـا حـال قراءتـه بقـرص ، وهذا حال قراءته بتوسط املنفـصل، التوسط والقرص:قبلها
  .املنفصل فيتعني القرص

 اهلمزتان من كلمة 
 فروى قالون بتسهيل اهلمزة الثانيـة ،إذا التقى مهزتا قطع متحركتان يف كلمة واحدة

مهـزة ثـم ف ِلـَأثـم نطق هبمـزة حمققـة  فيكون ال،مع إدخال ألف للفصل بني اهلمزتني
 .مسهلة بني بني

 ومتـد بمقـدار –هـو إثبـات ألـف تفـصل بـني اهلمـزتني املتالصـقتني  :واإلدخال
﴿:، فالقراءة باإلدخال يف قوله تعـاىل-حركتني      ﴾ تكـون بإثبـات ألـف بـني 

﴿اهلمزة األوىل املحققة والثانية املسهلة     σ  ﴾.  

  :متنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف ألفاظ هيوي
﴿ ـ ١  σ ﴾ ]٤٩: ، الشعراء١٧: ، طه١٢٣:األعراف[ .  
﴿ ـ ٢    σ ﴾  ]٥٨ :الزخرف[ . 

 األوىل مهـزة االسـتفهام والثانيـة ،وذلك الجتامع ثالث مهزات يف هـذين اللفظـني
  .الكلمة وهي فاء اً والثالثة ساكنة أبدلت ألف،املفتوحة
﴿ ـ ٣  ﴾حيث ورد .        
﴿ ـ ٤ σ  ﴾سواء كان جمرد، حيث ورد ً وذلك ألن الـراء ، أم اتـصل بـه ضـمرياً

  . بني اهلمزتنيْتَلَصَف
﴿ قالون لفظ وقرأ   • ﴾  ]وجهني ب ]١٩ :الزخرف: 



 

 قالونأصول رواية   ٢٣

 .ًقدم أداء مع اإلدخال وهو املةسهلممزتني أوالمها مفتوحة وثانيتهام مضمومة هب. ١
  . اإلدخالعدممع  ةسهلممزتني ثانيتهام هب .٢

 :اهلمزتان من كلمتني
 بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمـة األوىل والثانيـة ،إذا التقى مهزتا قطع يف كلمتني

 . فإما أن تكونا متفقتني يف احلركة أو خمتلفتني فيها،أول الكلمة الثانية
  :هام ثالث حاالت هي فل،فإن كانتا متفقتني يف احلركة

﴿ : أن تكونا مفتوحتني، نحو-١    ﴾فقالون يسقط اهلمزة األوىل  . 
﴿:  أن تكونا مضمومتني، ومل يرد إال يف قوله تعاىل-٢            ﴾ ل اهلمزة ِهَسُيَف

 .األوىل بني اهلمزة والواو
﴿ : أن تكونا مكسورتني، نحو-٣    ﴾يسهل اهلمزة األوىل بني اهلمزة والياء ف. 
﴿ وزاد يف -     ﴾ ]مع إدغـام الـواو التـي اً إبدال اهلمزة األوىل واو]٥٣:يوسف 

ـــا ـــواو مـــشددة مكـــسورة ،قبلهـــا فيه ـــري ممـــدودة(  ويكـــون النطـــق ب    )غ
﴿     ﴾وهو الوجه املقدم  ،. 
﴿استثني له موضعان مها و -     ﴾و ﴿     ﴾  ]فعدل عـن ]٥٣ ،٥٠:األحزاب 

 ًآن يـاءَرْقـُيَف ً، فأبدل اهلمزة األوىل ياء وأدغم الياء التي قبلها فيهـاالتسهيل إىل اإلبدال
 .اً كحفص، وهيمزها وقفوصلالحال مكسورة مشددة 

  : وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي-



 

 ول رواية قالونأص  ٢٤

﴿ : ومل يرد إال يف قوله تعاىل،توحة والثانية مضمومة أن تكون  األوىل مف-أ     ﴾ 
 .فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو

﴿: نحـو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب      ﴾ فيـسهل اهلمـزة 
 .الثانية بني اهلمزة والياء

 ﴿: أن تكون األوىل مكسورة والثانية مفتوحة، نحو-ج       ﴾   فيبدل اهلمزة
 .الثانية ياء مفتوحة

﴿ : نحو، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د       ﴾ فيبدل اهلمزة 
 . مفتوحةاًالثانية واو

﴿ : أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو-هـ      ﴾ ففيها وجهان  
 :  مها

 .  مكسورة وهو املقدم أداءاًاهلمزة الثانية واوـ إبدال ١
 .ـ تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء٢

  .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة
 :مالحظات

﴿ :جيوز يف حرف املد الواقع قبل اهلمزة املحذوفة نحو.١     ﴾املد . أ: وجهان
 .قدم، لزوال سبب املد وهو اهلمزة املتصلةكمنفصل، وهو امل

 .  لألصلاًالتوسط نظر. ب
•﴿جيوز يف حرف املد قبل اهلمزة املسهـلة نحو . ٢    ﴾وجهان مها: 



 

 قالونأصول رواية   ٢٥

 َِّريُ بـل غـذهبوهـو املقـدم ألن سـبب املـد مل يـ) أربع حركات(املد كمتصل .أ
 .ذهاب اهلمزاملد كمنفصل ل. ب           . بالتسهيل بني بني فله أثر

 :، مع أن الشاطبي قال٥١ بام قدمه شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص ًعمال
ـــري ـــل مهـــز مغ ـــد قب ـــرُف م ٍوإن ح َِّ ُ ْ َ َْ ٍ َ َ ْ َ ََ ِّْ  

 

ْجز قــرصه والـــَيـ َ ُ ُُ ْ َ َمد مــا زال أعــدالـْ ََ ُّْ ََ َ َ   

 

  :اإلدغام
  :لقراء، هيقرأ قالون باإلدغام يف عدد من األلفاظ التي وقع فيها اخلالف بني ا

﴿ : ـ الذال يف التاء يف١   ﴾ كيف وقعت . 
َوط ِ عنْــد املــيمَنيِســاَ ِ ِْ ُ فــــاز اختــذمتَ ُ ْ ََ َ   وَ

 

َأخــذتم ويف اإلفــراد عـَـــارش دغفــال َ ْ ْْ ََ ََ َ ُِ َ ِْ ِ َ
  

 

﴿ : يف امليم من قوله تعاىل)الساكنة ( ـ الباء٢     ﴾ ]٢٨٤:البقرة[.  
﴿ : من قوله تعاىل ـ الثاء يف الذال٣       ﴾  ]وجهـان له فيه ]١٧٦:األعـراف :
  .اإلظهار.٢ ،ًاإلدغام وهو املقدم أداء.١

﴿ : ـ الباء يف امليم مـن قولـه تعـاىل٤     ﴾  ]لـه فيـه وجهـان ]٤٢ :هـود : 
  .اإلظهار.٢ًاإلدغام وهو املقدم أداء، .١

                                          
رجح الشاطبي والداين التوسط يف احلالني كام يف البيت الـسابق، انظـر  ،٢٠٨حرز األماين بيت رقم )1(

 . للداين، باب ذكر اهلمزتني من كلمتني، وانظر التحبريإبراز املعاين أليب شامة، والتيسري 

 .١٣٦ص املزهر ،١٠٠ص القاصح بنال القارئ رساج ،٢٨٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(



 

 ول رواية قالونأص  ٢٦

 :السكت واإلدراج
﴿ عليهــاسكت يــ اليــة ومل أدرج املواضــع الت-       ﴾]مــع ]١،٢:الكهــف

 ﴿ اإلخفاء،         ﴾]٥٢:يس[،﴿    ﴾ ]مع اإلدغام، ]٢٧:القيامة﴿  ﴾ 
 .مع اإلدغام]١٤:املطففني[

ـــة ـــص دون قطـــع لطيف ٌوســـكتة حف َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ َ  

ــــون ِويف ن ُ ِ ــــدنا والمَ ــــن راق ومرق ِ م َ َ َ َْ َِ ْ َ َ َ  

 

ــ ــَع ــوين يف عوج ــف التنْ ًىل أل َ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ ــالاَ َ ب َ
  

ــال ــكت موص ــاقون ال س ــل ران والب َب َ ُ ََ َ َ َُ َ ََ ْ َ ْ ْ  

 

 التقليل واإلمالة 
﴿قرأ قالون يف لفظ    ﴾حيث ورد بوجهني مها : 

⁄﴿التقليل.٢    .ًوهو املقدم أداء) فتح الراء(الفتح . ١   ﴾  . 
 . وال إمالة أو تقليل يف غريمها.]١٠٩:التوبة[  ﴾∑﴿قرأ قالون باإلمالة يف لفظ 

 أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء، فيـتلفظ القـارئ بـاأللف :واإلمالة
حتـت ) •(ة الوسـطمسدودبحالة متوسطة بني األلف والياء،  ومصطلح ضبطها نقطة 

 .  من الفتحةًبدالاحلرف 

 أن يـتلفظ القـارئ بـاأللف بحالـة : أي، ما بني الفتح واإلمالـة الكـربى:والتقليل
حتـت احلـرف ) ο( الوسـطخاليةومصطلح ضبطها نقطة  ،متوسطة بني الفتح واإلمالة

 . من الفتحةًبدال
                                          

 .٢٥٤قايض صللعبدالفتاح ل، الوايف ٨٣٠،٨٣١م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )١(



 

 قالونأصول رواية   ٢٧

﴿  ومل يمل قالون فتحة الراء يف     ﴾ ]فتح الراء وضم امليمبل  ،]٤١:هود.  
ــا ســواهم وفــتح يــا َويف ضــم جمراه ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ

  

 

ــي ه ُبنَ ِّ ــا نــــص ويف الكــل عــــوالُ َنَ ِّ ِّْ َ ٌُّ ُ ِ َ
  

 

 ياءات اإلضافة 
 ، هي ياء زائدة تدل عـىل املـتكلم تتـصل باالسـم والفعـل واحلـرف:وياء اإلضافة

﴿ فتقول يف ،وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء  ﴾ :ِّإن  ، وإنك وإنهِ
  .وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان

﴿: روى قالون بفتح ياء اإلضافة الواقعـة قبـل مهـزة القطـع املفتوحـة، نحـو-   

   ﴾أو املضمومة، نحو :﴿       ﴾أو املكـسورة، نحـو :﴿      ﴾ أو 
﴿ :قبل مهزة الوصل مـع الم التعريـف، نحـو         ﴾أو بـدوهنا، نحـو  :

﴿       ﴾وروى باإلسكان يف بعضها اآلخر ، . 
 : أسكن ياء اإلضافة يف املواضع التالية-

﴿  يف  كلمة-   ﴾فتفتحفتح  إال إذا وقع بعدها مهز  حيث وقعت. 

﴿ياء و   -  ﴾ ]٢١:الدخان[،]٦٩، ٢٣:ص[،]١٨:طه [،]٢٢:إبراهيم[. 

 ﴿  وياء -     ﴾ ]٢٠:النمل[.  

-لمةكن الياء يف كأسو ﴿   ﴾ ]٢٨:نوح[. 

                                          
 .٢٣٧لقايض ص عبد الفتاح ا الوايف ل،٧٥٧شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )١(



 

 ول رواية قالونأص  ٢٨

﴿سكن الياء يف كلمة   وأ-      ﴾ ]ويلزم من سـكون اليـاء املـد ]١٦٢:األنعام،
 .الالزم يف األلف قبلها

 ياءات الزوائد 
 واختلـف القـراء يف إثباهتـا ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة
 روى قـالون . حمذوفة يف رسـم املـصحف وسميت زائدة ألهنا،اً ووقفًوحذفها وصال

كتاب اجلـرس  يف هتا رذك يف عدد من األلفاظ اً، وحذفها وقفًبإثبات الياء الزائدة وصال
﴿  : منهااملأمون     ﴾  ]فإن وقـع ،ً فتثبت هذه الياءات ساكنة وصـال]٢٠:رانآل عم

 ﴿بعدها مهزة كام يف       ﴾ل فاملد فيها من باب املنفص. 
  : هي،وورد عن قالون أربع ياءات فيها خمالفة للقاعدة

﴿ ـ ٢ ،١   ﴾و ﴿   ﴾ ]له يف حال الوصل يف الياءين وجهان مها]١٨٦:البقرة :  
 .إثباهتا. ب  .ًوهو املقدم أداء،حذف الياء.أ
 .حذف الياءبقف عىل اللفظني يو

﴿ ـ ٣   ﴾  ]وله حالة الوقف وجهان،ًتوحة وصال فهو يثبت الياء مف ]٣٦ :النمل : 
 .كحفصالكلمة  ، فهذهحذفها. ب  .ًإثبات الياء وهو املقدم أداء.أ
﴿ ـ ٤    ﴾  ]فيكون قـد خـالف ،اً ووقفً يثبتها قالون ساكنة وصال، ]٦٨ :الزخرف 

  .اًقاعدته يف إثباهتا وقف
  .اًف ووقًوما بقي من ياءات الزوائد فإنه حيذف الياء منها وصال



 

 قالونأصول رواية   ٢٩

 وال ،اًكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ رواها قالون بكيفية ختالف حفص
نتبه هلا وهذه ُتندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ي

  :األلفاظ هي
 ﴿ن اهلاء من لفظ اسكإ -١  ،   ،   ﴾ و ﴿ ،  ،  ﴾و يف قوله: ﴿  

 ﴾  ]ويبدأ يف هذا املوضع بضم اهلاء ، وال ثاين له ]٦١ :القصص﴿ ﴾.  
﴿ روى لفظ -٢  ﴾بكرس الباء حيث ورداً أم منكراًفَّرَعُ سواء كان م . 

ْوكــرس بيــوت والبيــوت يــضم عــــن ُ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ َُّ ْْ ٍ ُ َ  

 

ًحــمى جــلة وجه ْ َ ٍ َِّ َ عىل األصل أقـبالاِ َْ َْ ِ َ َ َ
  

 

﴿ى  رو-٣   ﴾بسكون الطاء حيث وقعت . 
َوحيــث أتــ َ ُ ْ َ ٌ خطــوات الطــاء ســاكنىَ َِ َ ُ َّ ٌُ ُ  

 

ٍوقل ضمه عــن زاهد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ كــيَف رتـالُ َّ َ ْ َ
  

 

﴿ روى -٤    ﴾ تشديد الذالب املبدوء بالتاء حيث ورد. 
ِوتــــذكرون الغيــــب زد قبــــل تائــــه ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

ًكــريام ِ ِ وخــفُّ الــَ ًذال كــم رشفــَ ََّ َ ْ َ َ عــالاِ َ
  

 

 ـ ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمة الثانيـة ٥
﴿ : نحـو،مهزة وصل يبتـدأ هبـا مـضمومة       ﴾  ]و]٢١، ٢٠:اإلرساء    ﴿  

    ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]٥٦ :اإلرساء ، . 

                                          
 ١٨٠، الوايف للقايض ص١٦١ صبن القاصحال، رساج القارئ ٥٠٣حرز األماين بيت رقم )١(
 .١٧٦ص للقايض الوايف ،١٥٩ص  القارئ رساج ،٤٩٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
   .٢٢١ الوايف للقايض ص،٢٢١ رساج القارئ ابن القاصح ص،٦٨١ حرز األماين بيت رقم) ٣(



 

 ول رواية قالونأص  ٣٠

﴿ني من كرس الس-٦ ﴾سواء ابتدئ بالتاء أم بالياءاً مضارعً إذا كان فعال ،، 
 .وسواء اتصل به ضمري أم ال

﴿  روى-٧   ﴾حيث ورد بكرس الياء . 

ــا ســواهم وفــتح يــا َويف ضــم جمراه ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

 

ــا نــــص ويف الكــل عــــوال ــي هنَ َبنَ ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

 جزء الضمة يف البداية ،بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة هو النطق :اإلشامم -٨
 : ويليـه جـزء الكـرسة وهـو األكثـر ويقـدر بثلثيهـا، مثـل،وهو األقل، ويقدر بثلثهـا

﴿ >﴾،﴿  +﴾. 

  . يف مبحث الوقف عىل اإلشارة إىل احلركة دون صوت،ويطلق اإلشامم

 ويكون باإلرساع حال النطق ، هو النطق بمعظم احلركة ويقدر بثلثيها:االختالس -٩
﴿ : مثـل لفـظ.باحلركة حتى يـذهب يشء منهـا ويقـدر بثلثهـا ⊕ ﴾ حـال قراءتـه 

    .باالختالس
﴿:قوله تعاىل :تنبيه    ﴾ ]و]١٦:غافر  ﴿  ﴾ ]تقرأ لقالون من طريق ]٣٢:غافر ،

 بإثبات الياء فهو شاذ ال اًني ثااً، وأما من ذكر وجهاً واحداًالشاطبية بدون ياء زائدة وجه
 . يقرأ به

 

                                          
 .٣٠٢ املزهر ص،٢٧٣ ص٢فتح الوصيد السخاوي ج  ،٧٥٧ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 .١٨٣املزهر ص -)٢(



 

 أصول رواية ورش  ٣١

 
 شيخ ،القبطي املرصي ، امللقب بورشعثامن بن سعيد بن عبد اهللا، أبو سعيد  :اسمه -

بمرص، وكان يف أول )   ه١١٠( القراء املحققني وإمام أهل األداء املرتلني ،ولد سنة 
 فلذلك يقال له الرواس ثم اشتغل بالقرآن والعربية فمهر فيهام، قال أبو ،اًسّآَأمره ر

ا ملا تعمق يف النحو وأحكمه اختذ لنفسه مقرأ يسـمى مقرأ ًإن ورش: يعقوب األزرق 
 ).  ه١٥٥( رحل إىل املدينة ليقرأ عىل نافع بن أيب نعيم يف سنة  ورش،

ىل إ قال ورش خرجت من مرص ألقرأ عىل نـافع فلـام وصـلت اىل املدينـة رصت -
ثني فجلست خلف مسجد نافع فإذا هو ال تطاق القراءة عليه من كثرهتم وإنام يقرئ ثال

 : كبـري اجلعفـريني فقلـت: فقـال يل؟ من أكرب الناس عنـد نـافع:احللقة وقلت إلنسان
 أنـا : فخرج شيخ فقلـت، وجئنا إىل منزله، أنا أجيء معك إىل منزله: قال؟بهيل فكيف 

ليه وأخربت أنك من أصدق الناس لـه وأنـا إمن مرص جئت ألقرأ عىل نافع فلم أصل 
ىل نافع وكان إ نعم وكرامة وأخذ طيلسانه ومىض معنا :ليه فقالإلة أريد أن تكون الوسي

 هذا وسيلتي :لنافع كنيتان أبو رويم وأبو عبداهللا فبأهيام نودي أجاب فقال له اجلعفري
 ترى ما :ليك جاء من مرص ليس معه جتارة وال جاء حلج إنام جاء للقراءة خاصة فقالإ

 أيمكنـك أن : نـافع حتتال له فقـال يل:ل صديقهألقى من أبناء املهاجرين واألنصار فقا
 ما فعل : فبت يف املسجد فلام أن كان الفجر جاء نافع فقال. نعم: قلت؟تبيت يف املسجد

 وكنت مع ذلك حسن : قال. أنت أوىل بالقراءة: قال. ها أنا رمحك اهللا: فقلت؟الغريب
 ثالثـني آيـة فقـرأت خا به فاستفتحت فمأل صويت مسجد رسول اهللا ًالصوت مداد

 يا معلم أعزك اهللا نحـن :فسكت فقام إليه شاب من احللقة فقال سكتافأشار بيده أن 
واقتـرص عـىل  اًمعك وهذا رجل غريب وإنام رحل للقراءة عليك وقد جعلت له عرش



 

 أصول رواية ورش  ٣٢

ا فقام فتى آخر فقـال كقـول صـاحبه فقـرأت ً نعم وكرامة فقرأت عرش:عرشين فقال
قرأ فأقرأين مخسني آية فام زلت ا :د ممن له قراءة فقال يلوقعدت حتى مل يبق له أح اًعرش

   .أقرأ عليه مخسني يف مخسني حتى قرأت عليه ختامت قبل أن أخرج من املدينة
 إىل السمن أقرب منـه ا هوًوكان أشقر أزرق العينني أبيض اللون قصري :لقبهصفته و-

القـراءة حـسن ورش جيـد  كـان: عن يونس بـن عبـد األعـىل قـال و ،إىل النحافة
  .الصوت، إذا قرأ هيمز ويمد ويشدد ويبني اإلعراب ال يمله سامعه

 وكـان إذا ،اًا قصارًا لقبه بالورشان ، ألنه كان عىل قرصه يلبس ثيابً نافعَّإن:  قيل و 
وأيـن ! واقـرأ يـا ورشـان ! هات يا ورشـان : ( ، وكان نافع يقول مشى بدت رجاله

إن الورش يشء : طائر معروف وقيل : ، والورشان ورش : ثم خفف فقيل ) الورشان؟
  ولزمه ذلك حتى صار ال يعرف إال به ومل يكن أحب ،يصنع من اللبن لقب به لبياضه

انتهت إليه رئاسـة اإلقـراء بالـديار املـرصية يف ، ) أستـاذي سامين به : (إليه منه فيقول
 .فته يف التجويدزمانه ، فلم ينازعه فيها منازع مع براعته يف العربية ومعر

 وأبو الربيع سليامن ، وداود بن أيب طيبة،عرض عليه القرآن  أمحد بن صالح:تالميذه -
 وعبـد الـصمد بـن ، وعـامر بـن سـعيد أبـو االشـعث اجلـريش،بن داود املهـريا

 ،عـىل ويونس بن عبـد األ، وحممد بن عبد اهللا بن يزيد املكي،الرمحن بن القاسمعبد
 .مرو بن بشار وع،زرقوأبو يعقوب األ

عـن سـبع  يف الوجه القبيل مـن أرض الـصعيد بمـرص )  ه١٩٧(تويف سنة  :وفاته-
        . وثامنني سنة

                                          
 ١لـذهب، ج، شـذرات ا١٥٢ ص١ ، معرفة القراء الـذهبي ج٥٠٢ ص١غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(

 .٢٠٥ ص ٤ ،األعالم الزركيل ج ٣٤٩ص



 

 أصول رواية ورش  ٣٣

 

 :البسملة
  :له بني السورتني املتتاليتني ثالثة أوجه

 .الوصل بال بسملة.٣السكت بال بسملة وهو املقدم .٢البسملة ب الفصل.١
  

ـــ ـــني ال ـــلك ب َووص ْ َ ْ َ ََ ـــصاحةُ ٌسورتني فــ ََ َ ِ ْ َ َُّ  
 

َوصل واسُكتن كــل جــال ٌّ َْ ْ َ َُ َ ْ َياه حـــصالِ َّ َ ُ َ  
 

 . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي
ْوالكوف مـع مـك يعـد البـسملة َ َ ْ َ ََ ُ َ ْ َُّ َّ ِ  

 

ــه ــد ل ــيهم ع ــوامها أوىل عل ْس ْ ََ ََّ ُ َْ َِ َ ُُ ِ
  

 

:الـمـد والقرص 
 .)ت  حركا٦( شباعاإل متصلـال املدله يف  •

ـــرسة ـــٌف أو ياؤهـــا بعـــد ك ٍإذا أل َِ ْ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ ِ  
 

ٍّأو الواو عن ضم َ َْ ُ َ ْ ِ َ لقي اهلمز طوالَ َِّ ُ َْ ْ َ ِ 
  

 

 .) حركات ٦( شباعاإل املنفصلله يف املد  •

                                          
 ،٢٢النجوم الطوالع للامرغنـي ص ،٣٧ ص، الوايف للقايض١٠١لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )١(

ٌبرشط أن تكون السورة األوىل قبل الثانية يف ترتيب املصحف والتالوة، سواء أكانتا مـرتبتني كـآخر 
آخر يوسف مع أول الفتح، فـإن كانـت األوىل تـالوة بعـد البقرة وأول آل عمران، أم غري مرتبتني ك

ومن  ،الثانية يف ترتيب املصحف كآخر الغاشية مع أول النازعات تعني اإلتيان بالبسملة جلميع القراء
 . وال بسملة بني األنفال وبراءة،املعلوم أنه ال سكت وال وصل بني سوريت الناس والفاحتة

 .٤٩ صلعبد الرزاق عيل إبراهيم ، القرآن عد آيمرشد اخلالن إىل معرفة )٢(
 .٣٩، النجوم ص٣٢٩ ص١، فتح الوصيد للسخاوي ج١٦٨لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٣(



 

 أصول رواية ورش  ٣٤

﴿ ألف رشيثبت و-  ﴾نحو مفتوحة أو مضمومة، الواقعة قبل مهزة قطع : ﴿  

  ﴾ ]و ]١٦٣ :األنعام ﴿      ﴾  ]ويكون املد يف ألف ، ]٢٥٨ :البقرة ﴿  ﴾ الثابتـة 
 .قبل اهلمزة من باب املد املنفصل

﴿:  نحو،الواقعة قبل مهزة قطع مكسورة األلف وحيذف    ﴾ ]١٨٨ :األعـراف[ ،
 .سائر احلروف كحفصوكذلك 

﴿وقد اتفق مجيع القراء عىل إثبات ألف   ﴾اً وقف. 
 .)القرص والتوسط اإلشباع ( باألوجه الثالثة  وقرأه ورش:مد البدل •
زال سبب مدها بتغري مهزها  يف الكلامت التي كذلكد البدل جتوز هذه األوجه ملو

 :بـ التسهيل أو اإلبدال أو احلذف مع نقل احلركة
 ﴿: ـ التسهيل :        أمثلة  ∴،    σ،  σ﴾. 
 ﴿: ـ اإلبـدال                             ، ﴾. 

x ﴿: ـ النقــل                   w ،)  (،  C﴾ . 
ٍومـــا بعـــد مهـــز ثابـــت أو مغـــري َّ ُ ْ ََ ْ ْ َ ََ ٍ ِ َ ٍ َ َ  
ــــوم كــــآمن هــــؤال َووســــطه ق ُ َ ْ ُ َ ََ ٌ ََّ َ َ

  

 

َفقرص وقد يروى لـورش مطـوال َّ َ َ ُ ََ َ َ َُ ْ ْ ِْ ْ ٌ  

ـــــى لإليـــــامن ِآهلـــــة آت َ ِ ْ ًِ ـــــثالَِ َ م ِّ ُ  
 

                                          
 يف  حممـد شـاعريويقدم القرص ثم التوسط ثم اإلشباع، وقـال:٤٢ قال املارغني يف النجوم الطوالع ص)١(

 .)أربع حركات (ط واملختار عند املغاربة هو التوس: ٩٧املخترص املفيد ص
 .٤٤، النجوم ص٣٣٠ ص١، فتح الوصيد للسخاوي ج١٧٢ ،١٧١لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٢(
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 يستثنى من توسط البدل وإشباعه ثالثة أصول، وكلمتان  :مستثنيات مد البدل
 :باتفاق، وكلمتان فيهام الوجهان، وإليك التفاصيل

 :أما األصول الثالثة فهي
  هفليس في) أي يف كلمة واحدة (إذا وقعت اهلمزة بعد حرف ساكن صحيح  متصل .١

 ).حركتان(إال القرص 

 .m ، L ، W ، i ، Û﴾ ﴿: نحو
 ًأو معتال. ﴾ª ﴿ :وال يدخل يف االستثناء إن كان ما قبل اهلمز غري ساكن نحو

(﴿ : أو غري متصل نحو.﴾: ﴿ :نحو  ( ﴾. 
~﴿ :نحوا ً وقفً الفتح ألفال تنوينابدالبدل الناشئ من إ.٢  ، £،   ﴾ ألن إثبات ،

 . األلف يف  هذه األلفاظ عارض للوقف، فال يعتد به
2﴿: البدل الناشئ من إثبات مهزة الوصل حال االبتداء نحو.٣  ،  ,، {﴾  ،

 .وذلك لعروض البدل حال االبتداء، وسقوطه حال الوصل، فال يعتد به
 :أما الكلمتان املستثناة باتفاق فهام 
 . حيث ورد﴾A ﴿لفظ .١

                                          
 .٩٧املخترص املفيد ملحمد شاعري ص، ٤٤ النجوم الطوالع للامرغني ص)١(
يف ريف قبـل اهلمـزة ىل مد البدل لالم التعإ هنا نتباه ينبغي اال:احلفناوي حممد فوزي بنقال الشيخ  )٢(

 رغم اهنا تظهـر متـصلة مـع مـا "هل وبل" يف معنى الكلمة املنفصلة مثل "ال" ألن  ﴾C ﴿ :نحو
 . وبذلك ختضع لرشط االنفصال ملد البدلاً ولفظًبعدها رسام
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ًكيف وقع مفردا أو مضافا إىل ضمري متصل، نحو ﴾q ﴿لفظ .٢ ً:﴿ ¹﴾. 
 :كلمتان اللتان ورد فيهام االستثناء وعدمه فهامأما ال
١. ﴿ > فيقرأ لورش بإدغام التنوين يف الالم بعد نقل حركة اهلمزة  ]٥٠:النجم[﴾= 

، ًاليها وحذف اهلمزة، فاستثناؤها اعتدادا بحركة الالم املنقولة إليها من اهلمزة املحذوفة
ًفكأنه ال يوجد مهز يف الكلمة ظاهرا وال مقدرا، وه  عىل اً، وعدم استثنائها جريو املقدمً

 .األصل  بعدم االعتداد باحلركة املنقولة
٢ .﴿ Æ﴾ ]فاستثناؤها اعتدادا باحلركة )البدل بعد حرف الالم(،]٥١،٩١ :يونس ً

 .، وعدم استثنائها عدم االعتداد باحلركة املنقولة، وكأنه ال يوجد مهزالعارضة
َسوى يـاء إرساءيـل أو بعـد  ْ َ ْ ََ َ ِ َِ ْ ِ ٍسـاكنِ ِ َ  

ْوما بعد مهز لوصل إيـت وبعـضهم ْ َُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ ْ ِ َ َ  
ــون طــاهر ــن غلب ــاد األوىل واب ٌوع ِ َ َ ُ ُ ْ َ ً َْ َْ ُ َ  

 

ًصحيح كقـرآن ومـسئوال ُ ْ َ َْ َِ ُ َ ٍ َ اسـأالِ َ ْ  
ــــستفهام ًيؤاخــــذكم آالن م ْ ُ ُِ ْ َ َُ ُ ِ َ ــــالُ َ ت َ  

ــوال ــال وق ــاب ق ــع الب ــرص مجي َبق َ َّْ َ ََ َ َِ ِ َ ِ ِْ  
 

 املفتـوح اليـاء الـساكنانوالواو - أحد حريف اللنيد مهز بعإذا وقع : الليــند ـم •
 :، والتوسـط هـو املقـدم، نحـوحركاتأو  ست ورش أربع لمد يف كلمة، ي -ماقبلهام

﴿i،  Æ، Y،/  ﴾.  
ــتح ومهــزة  ٍوإن تــسكن اليــا بــني ف َ َْ ْ َْ َُ َ َ ٍَ ْ ََ ْْ ِ ِ  

ُبطول وقـرص وصـل ورش ووقفـه َ َ َ ْ َ َُ ْ َ ٍُ ْ ُْ ٍ ٍِ  
 

َبكلمـــة أو واو فوجهـــ ْ َ ٌ َ َْ َ ٍ َ ِ َ َان مجـــالِ ِّ ُ ِ  
د سكون الوقـف للكـل أعمـال َوعنْ ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ ِّ ْ ْْ َ َِ ُ َ  

 

 :واستثني من توسط وإشباع اللني املهموز كلمتان مها
                                          

 .٩٧املخترص املفيد ملحمد شاعري ص، ٦١، الوايف للقايض ص١٧٥-١٧٣بيت رقم  حرز األماين )١(
 .٤٦النجوم الطوالع للامرغني ص، ٦٧، الوايف للقايض ص١٧٩،١٨٠بيت رقم  حرز األماين )٢(
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 .]٥٨:الكهف[﴾± ﴿ .١
 . ]٨: ويركتال[﴾< ﴿ .٢

 ]٢٧، ٢٢، ٢٠:عرافاأل[ ﴾° ﴿:، وذلك يف﴾Æ ﴿وأما تثنية ومجع لفظ

التوسط، والقرص : ني وجهانحرف الل ففي، ]٢٦:عرافاأل[﴾K ﴿و ،]١٢١:طه[و
 :ويف مد البدل األوجه الثالثة، واملقروء به لورش يف هذين اللفظني أربعة أوجه هي

 . قرص اللني مع ثالثة البدل.٣-١
 .لني مع توسط البدل، ويمتنع ما عدامهال وتوسط ا.٤

 :اجتامع سببني للمد •
 :قال السمنودي

ـــصل ـــام ات ـــدود الزم ف ـــوى امل   أق
ــــببا مــــد إذ   ا مــــا وجــــداوس

 

ـــدل ـــصال فب ـــذو انف ـــارض ف   فع
ـــردا ـــسببني انف ـــوى ال ـــإن أق ف

  

 

ª  ،T، ¼ ﴿ :فحال الوقف عىل قوله تعاىل  جيتمع سببان للمد مها  ﴾ 
رض بعد حرف املد واهلمز قبله، فيعمل بأقوى السببني وهو العارض االسكون الع

َللسكون، فإذا قرئ بقرص البدل جاز ثالثة العارض، وإذا قرئ  َِ ُِ  بتوسط البدل جاز ُ
َالتوسط واإلشباع يف العارض، وإذا أشبع البدل تعني اإلشباع يف العارض ِ ْ ُ. 

                                          
 .٤٦، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٦ اإلضاءة للضباع ص )١(
 .١٢ صالسمنوديأللئ البيان يف جتويد القرآن إلبراهيم عيل  )٢(
 .٤٣، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٥ اإلضاءة للضباع ص )٣(
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º ( :كام يف قوله تعاىل وإذا اجتمع مد بدل مع لني مهموز    ½ ¼  

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ Ç( ]فاألوجه اجلائزة أربعة]نساءال: 
 .ع البدل وإشباع اللني املهموزإشبا.٤. ثالثة البدل مع توسط اللني املهموز.٣-١
 وذلك بضم امليم وصلتها مهزة قطعإذا وقعت قبل  ميم اجلمعيصل  :صلة ميم اجلمع •

ت احركـ ٦بمقـدار  اًمشبع اً مدفيها من باب املد املنفصل فتمدد ويكون املبواو مدية، 
﴿ :نحو قوله تعاىل                             ﴾ ]٦:البقرة[.  

ْومن قبل مهز القطع صلها لورشهم ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ ِْ ِ ْ َ َِ َ َوأسكنَها الباقون بعد لتكمال        ِ ْ َُ َْ ُِ ْ َ َ ََ ُ َْ َ
 

  :هاء الكناية
  :وروى بصلة املواضع التالية ، بني متحركني متحركةل هاء الكناية إذا وقعتَوصُت

﴿ـ     ﴾  ]٣٦:الشعراء[ و] ١١١:عرافاأل[.  
﴿ـ      ﴾ ]٢٨:النمل[.  
﴿ـ    ﴾  ]ك بكرس القاف  كذلرش ورواها و]٥٢:النور. 

ــصله ــه ون ــع نول ــؤده م ــكن ي ْوس ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ ََ ِّ  

هم وعـن حفـص فألقـه ويتقـه ْوعنْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َِّ ْ َ َ ٍْ َ َْ  
ــافيَو ــاعترب ص ــا ف ــه منْه ًنؤت َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ــالاَْ َ ح َ  

َمحى صـفوه قـوم بخلـف وأهنـال َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ
 

                                          
 كان آية كاملة ًاء سو،ع املدين يف مقطع ملفوظ دون وقف اجتامأناإلنتباه جيب : قال الشيخ حممد فوزي)١(

 فـان ،يف مقطع واحـداآلية املذكورة  كأن نقرأ ،و العكس أكثر وسوى تقدم البدل عن اللني أو أقل أو أ
 . يلغى حكم االجتامع "نصيبهم" وقفنا عىل

 .١١٤للضباع ص، اإلضاءة ٤٢، الوايف للقايض ص١١٢لشاطبي بيت رقم حرز األماين ل )٢(
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ْوقل بسُكون القاف والقرص حفـصهم ْ ُُ ُ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ  
 

َويأته لدى طـه باإلسـكان يـــجتال ََ َْ ُ ْ َ َِ ْ ِ ِْ َ ِ ْ  
 

﴿روى       ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾ ]بكرس اهلاء، ]١٠:الفتح. 
ِوها كرس أنـسانيه ضـم حلفـصه ِِ ْ َ َّ َ ِْ ِ ُِ ْ َ َ َ   ْمَ

 

َومعه عليه اهللاَ يف الفـتح وصـال ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

﴿ روى     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ْوما قبله التـسكني البـن كثـريهم ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْ َُ َّ َ َ  

 

ًوفيه مهان َ َُ ِ َ معه حفص أخو والاِ ِ ُ َ ٌ َ ُ ْْ َ
  

 

﴿:  وهوٌ واحدٌش لفظرُوقد استثني لو  ﴾  ]دون صلة ، فرواها كحفص]٧:الزمر . 

 اهلمز املفرد 
إىل ختفيـف   مـال العـرب،اً مصمتاً جمهوراً بعيد املخرج شديداًملا كانت اهلمزة حرف

 وباحلـذف  باإلبدال وبالنقلورش اهلمزة إما باإلبدال أو التسهيل أو باحلذف، وقرأ
َ كام مه،ظ معينةالفأوبالتسهيل يف  اهلمز املفرد هو الـذي مل و . ال هيمزها حفصاًظ ألفاَزَ

 :يالصق مثله ، وينقسم إىل نوعني 
 .وما تنقل حركته . ٢. ما يبدل.١

                                          
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ فتح الوصيد  ج،١٦٢-١٦٠شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )١(
 .٣٣،النجوم الطوالع ص٢٥٦ الوايف ص ،٢٧٩، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٣(
نـام إ ألن اهلمز ال ينقل بدل النقل لكان أفضلباحلذف قلنا و ل:احلفناوي حممد فوزي بنشيخ  قال ال)٤(

 كام رشح " ونقلوه للسكون رفضا ......": والذي ينقل هو حركتها وهذا معنى قوله يف الدررحيذف
 .ى اثرهاو بدون نقل احلركة فال يبقأ) أي بنقل حركتها(ثر اهلمزة أواحلذف قد يكون ببقاء ، املرغيني
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  : اإلبدالًأوال
 ﴾¥﴿ فاإلبدال يف ، من جنس حركة ما قبلهاٍ اهلمزة حرف مدَبَلْقُ أن ت:واإلبدال

﴿بالنطق بألف بعد السني بدل اهلمزة املفتوحة ﴾. 
  .ومتحرك ساكن: ينقسم إىل نوعني : بدل ملا واهلمز

أبدل ورش اهلمز املفرد الساكن حرف مد من جنس حركـة  :اهلمز املفرد الساكن  •
 . للكلمةًأن  يكون فاء ا برشطً ووقفًما قبله وصال

﴿ :نحو    ﴾،﴿   ﴾، يف نحـوًويبدهلا وصـال  :﴿         ﴾ ،﴿    
    ﴾ ،﴿     ﴾ويقرأها ابتداء كحفص ،ً.   

'، h  ،& ﴿:  سبع كلامتويستثنى لورش األلفاظ املشتقة من اإليواء وهي  ، 
1  ،M ،Y  ، £  ﴾. 
 ،k ﴿ :نحـو مـةلكلل ً كانت فاء إذا،ًاملفتوحة بعد ضم واوامزة اهل ورشبدل أ •

8،q  .﴾Î ﴿ :ًفإن مل تكن فاء للكلمة مل جيز إبداهلا، نحو، ﴾ 
  : للكلمة وهيا وقعت فيها عينً يف ألفاظً ياء الساكنة اهلمزة ورشبدل أ•
﴿ Ê ، )﴾  ،حيث ورد﴿ Ç﴾  ،حيث ورد﴿°  .]٤٥:احلج[  ﴾ 
« ﴿:  يفاًأبدل اهلمزة الساكنة ألف •  º﴾  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤: الكهف[ . 
 ﴾Ö﴿  :يف اً، فيبدهلا ألفحرف مد من جنس حركة ما قبله  املتحركمزاهلبدل  كام أ•
] ٢٠:البلد[  ﴾ É ﴿ : يفاًحيث ورد، وواو ﴾ l﴿، ]١:املعارج[ ﴾¥﴿ ،]١٤:سبأ[
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﴿:ًياء يف و،  ]٨:اهلمزة[و   ﴾ ]٣٧:التوبه[ ﴾" ﴿ حيث ورد، ﴾´ ﴿ ،]١٩ :مريم[ 
 . وأدغمها يف الياء

  : احلذف:اًثاني
 . هو إزالة اهلمز بحيث ال يبقى هلا أثر

  :أللفاظ التالية بحذف اهلمزة يف اورش أرق
﴿ـ     ﴾  ]١٧: احلج [ ، ]٦٢ :البقرة[ . 

﴿ـ أما      ﴾  ]فرواها بحذف اهلمزة وضم الباء ]٦٩ :املائدة  . 
﴿ـ  ﴾ ]رواها بكرس الباء وحذف اهلمزة]١٦٥:عرافاأل  .  
﴿ـ    ﴾  ]رواها بحذف اهلمزة وضم اهلاء  ]٣٠ :التوبة.  
﴿ـ    ﴾  ]رواه بالتنوين بعد الكاف ]٩٨ :الكهف .  

﴿ ـ    ﴾  ]رواه بتنوين الكاف وال مهزة بعدها ]١٩٠ :االعراف .  
﴿ـ    ﴾  ]رواه بالم مفتوحة بعدها ياء ساكنة وفتح التاء ]١٣:ص[ و] ١٧٦:الشعراء 

 هذا الرسم َلِمَتْحَِي هذان املوضعان يف املصاحف بال ألف، لَمِسُ وقد ر،يف آخره
 فكتبـا يف ]١٤:ق[و ] ٧٨ :احلجـر[  أما املوضعان اآلخـران ومهـا يف ،القراءتني فيه

﴿املصاحف     ﴾، قد اتفق القراء العرشة عىل قراءهتام بسكون الالم بعدها ف
 . مهزة قطع مفتوحة مع خفض التاء

                                          
 .٦٤، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٥ اإلضاءة للضباع ص )١(



 

 أصول رواية ورش  ٤٢

ٌكــام فــي نــد واأليكة الالم ساكن ْ َِ ِ ٍ َِ ُ ََّ َ ََ  

 

َمع اهل ْ َ َمز واخفضه ويف صاد غـــيطالَ َ ْ َ َ َ ُ ََ ِْ ْ ِ ِ ْ  

 

  : اهلمز:اًثالث
  : وهي، باهلمز يف ألفاظ غري مهموزة يف رواية حفصورش أرق
١-  ﴿    ﴾سواء كان مفردا أو جمموعا أو كان مصدرا نحو ً ً ً: ﴿     ﴾ واملد ،

  .فيه من باب املد املتصل
٢- ﴿  ﴾حيث ورد اها هبمزة مفتوحة منونة بعد الزاي املضمومةفرو . 

ْويف الصابئني اهلمز والصابئون خـذ َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ  
 

ــزؤ ًوه ْ ُ ــؤاَ ً وكف ْ ُ ــصالاَ ــسواكن فـ َ يف ال ِّ َُ ِ ِ َّ)٢(  

 

٣- ﴿   ﴾ ]املضمومة  رواها هبمزة مفتوحة منونة بعد الفاء]٤:االخالص . 
٤- ﴿    ﴾ ]املد املتصلمعزة مكسورة ،بزيادة مه]٩٨ :البقرة . 
ـــاء ميك  َودع ي ِ َ َ ْ َ ـــهاَ ـــز قبل ـــل واهلم ُئي ْ ََ ََ َْ ْ َ ِ

  

 

َعــىل حــجة واليـاء حيـذُف أمجـال ََ ْ ُ ََ ْ ُ َ َ َّ ُْ ٍ
  

 

٥- ﴿  ﴾  ]يقرؤه هبمزة مفتوحة بني الواوين وتسكني الواو الثانية ]١٣٢:البقرة 
 يف املصحف املدين، ليوافق وختفيف الصاد، وقد كتب هذا اللفظ بألف بني الواوين

 .هذه القراءة
 ٦- ﴿    ﴾ وحتـرك حـسب - مـع املـد املتـصل - هبمزة بعد األلف حيث ورد 

 .موقعها من اإلعراب

                                          
 .٢٧٢ الوايف للقايض ص ،٩٢٨لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )١(
 .١٦ ص٢ للسخاوي ج،وهي من تفردات حفص، فتح الوصيد٤٦٠حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .١٩٨املزهر ص ،٢٧ ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٤٧٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٣(



 

 أصول رواية ورش  ٤٣

ــــهو ــــا دون مهــــز مجيع ِ َقــــل زكري ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ٌصــحاب َ َورفــع غــري شــعبة االوال ِ َُّ َ ْ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ
  

 

٧- ﴿      ﴾  ]روها هبمزة مفتوحة بعد الياء املدية الساكنة، مع املـد ،  ]٧ ،٦ :ةنالبي
  .املتصل

 : النقل:اًرابع
 . حذف اهلمزة من اللفظثم وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده 

 حركة اهلمزة إىل احلرف الـساكن قبلهـا، عـىل أن يكـون املنقـول نقلرش بول أريق 
\،C ﴿ :نحو ًمنفصال.٣ًصحيحا، .٢ساكنًا، .١:إليه  [  ،´  ³ ،"  !  ﴾.  

p q ﴿ :ويف قوله تعاىل  r﴾ ]النقل وعدمه وهو املقدم: وجهان، ]احلاقة.  
ُويتعني حال القـراءة بعـدم النقـل الـسكت عـىل هـاء َّ َ ُ ََ: ﴿  ÇÉ  È Ê﴾ ، ويتعـني

 .اإلدغام حال القراءة بالنقل

                                          
 .١٩٢، الوايف للقايض ص١٧٨بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )١(
، أو حرف مد ﴾³ ² ﴿ :ً، كأن يكون ما قبل اهلمز متحركا نحوفإن فقد أحد الرشوط فال نقل)٢(

﴿: إال يف، ﴾M ﴿ :نحـو ً، أو يكون الساكن متـصال﴾V W ﴿ :نحو  ﴾ ]٣٤: القـصص[  
 بحكم املنفصل ولو ﴾C ﴿:يف التعريف"أل "والحظ أن ، دون مهزة بعده بالفتحدال منونةيقرأه بف

 .ًاتصل رسام
 .٦٨، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٨ اإلضاءة للضباع ص )٣(



 

﴿،﴾5 ﴿:وحال االبتداء بنحو   ﴾ات مهزة الوصل إثب.١:جيوز فيها وجهان
﴿ًاعتدادا باألصل، وهو املقدم   ﴾،﴿   ﴾ .االبتداء باحلرف املتحرك بحركة .٢

﴿ًاهلمزة اعتدادا بالعارض  ﴾،﴿  ﴾. 
﴿ :وإن كان يف اللفظ املبدوء به مد بدل نحو  ﴾،  فإن بدأ القارئ بإثبات مهـزة

القرص والتوسط واإلشباع، وإن بـدأ بـالالم : ثةالوصل، جاز له يف البدل األوجه الثال
 .تعني له قرص البدل

﴿ ـ ٢   ﴾  ]ويف  ،مزة اهل وحذف الالم ة اهلمزة إىلفتحنقل  فيقرأه ب]٥١،٩١ :يونس
 :مهزة الوصل وجهان

 : وفيها وجهاناً ألفاإبداهل.أ
 .م باألصل وهو سكون الالاً حركات وهو املقدم وذلك اعتداد٦مدها . ١
﴿  بالفتحةاًقرصها حركتني اعتداد.٢  ﴾. 
﴿التسهيل . ب σ ﴾. 

                                          
ًإذا وقع حرف مد قبل الم التعريف املنقول إليها حركة اهلمزة، فإنـه يبقـى حمـذوفا لفظـا .أ:تنبيهات)١( ً

﴿ :نحو      ﴾فتقرأ : ﴿   ﴾ ،١١٨اإلضاءة للضباع ص  ،وال يعتد بالعارض. 
تقاء الساكنني، فإنه لقبل الم التعريف املنقول إليها حركة اهلمزة، ساكن صحيح حترك ال إذا وقع. ب

 ﴿:ً متحركا نحويبقى    ﴾، فتقرأ:﴿    ﴾،وال يعتد بالعارض . 
﴿:حركة اهلمز إىل ميم اجلمع ألهنا توصل بواو، نحوال تنقل . ج       ﴾ وألن الفتحة ممكن أن 

 .توهم أهنا ضمري تثنية
 أن يـستثنى مـن مـد  أو، ثالثة البـدل اهلمز املحذوفيف األلف قبل  أنباب مد البدلتقدم يف  :تنبيه )٢(

 ويتعني  ثالثة البدل، ومثلها مع التسهيل، فيكون حال اإلبدال مع اإلشباع، فقطبالقرص البدل فيقرأ
= 

 أصول رواية ورش  ٤٤



 

 أصول رواية ورش  ٤٥

﴿ ـ ٣     ﴾  ]مزة اهل وحذف  قرأه بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلها]٥٠ :النجم 
﴿   √! ﴾بإدغام التنوين يف الالم املضمومة وهبمزة ساكنة بعدها حال الوصل . 

﴿ وإذا وقف عىل لفظ  ﴾يف االبتداء بـني وجهرشن لوإ ف  ﴿√! ﴾هي :       
√﴿  أـ    ﴾بإثبات مهزة الوصل وضم الالم . 

√﴿ب ـ  ﴾بالم مضمومة .   

  : التسهيل:اًخامس
 وبني حرف املد املجانس ، متوسطة بني اهلمزة املحققةٍمزة بحالاهل هو نطق :والتسهيل
 . حلركتها

﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ رش وأرق   † ﴾األلـف بعـد  حـذف حيث ورد، مـع 
  .، وهو الوجه املقدمكام جيوز له فيه اإلبدالاهلاء، 
﴿ ورش أرق     ﴾ وتـسهيل يـاء ال حـذف ب]٤:الطالق[ و]٢:جادلةامل[ و]٤:حزاباأل[ يف

 .ً وصالاهلمزة، وجيوز يف األلف قبل اهلمزة املسهلة املد والقرص
 .بالروم مع املدتسهيل اهلمزة .١:ثالثة أوجه الوقف ز حالجيوو
 . ًإبدال اهلمزة ياء مع املد الالزم.٣ .بالروم مع القرصتسهيل اهلمزة .٢

                                          
فنا عليهـا ففيهـا وإذا وق، ً فيصبح جمموع األوجه سبعة وصالقرص البدل حال اإلبدال مع القرص،=

  .صبح جمموع األوجه تسعةيثالثة العارض، ف
 مـد تقدم يف باب مد البدل أن يف األلف قبل اهلمز املحذوف ثالثة البـدل، أو أن يـستثنى مـن :تنبيه)١(

 .البدل فيقرأ بالقرص فقط، فيصبح جمموع األوجه أربعة حال االبتداء



 

 أصول رواية ورش  ٤٦

 اهلمزتان من كلمة 
 رش بتسهيل اهلمزة الثانية، فروى و، مهزتا قطع متحركتان يف كلمة واحدةإذا التقت

σ﴿: مزة واأللف نحول اهلمزة املفتوحة بجعلها بني اهلَهَسُتَف ﴾ واملـضمومة بـني ،
﴿ :اهلمزة والـواو نحـو    4 ﴾واملكـسورة بـني اهلمـزة و اليـاء نحـو ،:﴿   ﴾، 

﴿  ﴾ ،وله يف املفتوحتني وجه آخر هو إبدال اهلمزة الثانية ألفا، وهو الوجه املقدم ،ً
ًومتد مدا مشبعا إن كان بعدها ساكن نحو ً :﴿       ﴾]وتقـرص إن كـان ]٦: بقرةال ،

﴿ :بعدها متحرك يف   ﴾ ]١٦:لكامل[ ،﴿  ﴾ ]٧٢:هود[.  
﴿:  لفظ،ويلحق باهلمزتني املفتوحتني من كلمة  υ  ﴾سواء كان جمرد، حيث ورد ً  أم اً

  . الراء بني اهلمزتنيْتَلَصَف نإو، فيجوز فيه الوجهان، اتصل به ضمري
﴿ :عني تسهيل الثانية ويمتنع اإلبدال حال الوقف عـىل نحـوويت υ  ﴾، ﴿σ ﴾ ،

 . حروف ساكنة متواليةةألن اإلبدال يؤدي إىل اجتامع ثالث
 :ويتعني تسهيل الثانية ويمتنع اإلبدال يف

﴿ ـ ١  σ ﴾ ]٤٩: ، الشعراء١٧: ، طه١٢٣:األعراف[ .  
﴿ ـ ٢    σ ﴾  ]٥٨ :الزخرف[ . 

                                          
 .١٩٦ً املقدم أداء البن يالوشة ص )١(
﴿ وأجاز بعض العلامء الوقف عىل)٢(   ﴾ ّالرسالة الغـراء ، انظر باإلبدال برشط توسيط مد الياء فيها

 .٤٥صالنحاس لشيخنا 



 

 أصول رواية ورش  ٤٧

 األوىل مهـزة االسـتفهام والثانيـة ،وذلك الجتامع ثالث مهزات يف هـذين اللفظـني
  . وهي فاء الكلمةاً والثالثة ساكنة أبدلت ألف،املفتوحة
﴿ لفظ وقرأ   •﴾  ]مزتني أوالمها مفتوحة وثانيتهام مضمومة هب  ]١٩ :الزخـرف

  . بعدها شني ساكنةةسهلم

 :اهلمزتان من كلمتني
 بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمة األوىل والثانيـة ، مهزتا قطع يف كلمتنيتإذا التق

 : فإما أن تكونا متفقتني يف احلركة أو خمتلفتني فيها،أول الكلمة الثانية
وهـو ، إبدال الثانية حرف مـد. ١:جيوز له الوجهان ،فإن كانتا متفقتني يف احلركة

ٌ وإذا وقع بعد اهلمز الـمبدل حرَف مد، حرٌف ساكن، ، بني بنيتسهيلها.٢  الوجه املقدم ٍّْ َ ُ
َتعني إشباع املد نحو َّ َ َ: ﴿        ﴾و ،﴿      ﴾، وإن وقـع بعـده حـرف 

َتعـني القـرص نحـو متحرك بحركة أصلية، َّ َ َ: ﴿           ﴾، ﴿     ﴾ وإن ،
﴿ :مواضـع عارضة جاز الطول والقـرص وذلـك يف ثالثـة كانت احلركة       

                                          
 .٥٢طوالع للامرغني ص، النجوم ال١١٦ اإلضاءة للضباع ص )١(
 .٥٦، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٧ اإلضاءة للضباع ص )٢(
ً من جنس حركتها ففي املفتوحة ألفا، ويف املكسورة ياء، ويف املضموم)٣(  .ً واواةً
تسهيل اهلمـزة : ٣-١ مخسة أوجه،،]٤١:القمـر[ ﴾ ¥ ¤ £ ﴿،]٦٠:احلجر[ ﴾j k l ﴿ وله يف )٤(

اإلضـاءة القـرص أو األشباع،مع إبدال الثانية حرف مد :٥-٤وسط أو اإلشباع، الثانية مع القرص أو الت
 .١١٧للضباع ص 

اإلشباع لعدم االعتداد باحلركة العارضـة، وهـو .١،]العنكبوت[  ﴾q sr ﴿ وله الوجهان يف )٥(
 .٥٠، انظر النجوم الطوالع صا باحلركة العارضةًالقرص اعتداد.٢املقدم 



 

 أصول رواية ورش  ٤٨

     ﴾]٣٢:األحزاب[ ،﴿        ﴾ ]٥٠:األحزاب[ ،﴿         ﴾]٣٣:النور[،  
﴿ :ويزاد له يف         ﴾ ]و]٣١:البقرة ،﴿         ﴾،  ًإبدال الثانية ياء
 .مكسورة

  : وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي-

 ﴿:  أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة، ومل يرد إال يف قوله تعاىل-أ ﴾ 
 .فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو

﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب      ﴾ فيسهل اهلمزة 
 .الثانية بني اهلمزة والياء

 ﴿: أن تكون األوىل مكسورة والثانية مفتوحة، نحو-ج     ﴾   فيبدل اهلمزة
 .الثانية ياء مفتوحة

﴿ : نحو، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د       ﴾ فيبدل اهلمزة 
 . مفتوحةاًواوالثانية 

﴿ : أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو-هـ      ﴾ ففيها وجهان  
 :  مها

                                          
تسهيلها بـني اهلمـزة . ٢ًإبدال اهلمزة الثانية ياء ساكنة مع املد املشبع، .١: أوجه فيكون له فيها ثالثة)١(

 .ًإبداهلا ياء مكسورة .٣والياء، 
 .ًإبدال اهلمزةالثانية ياء ساكنة مع القرص.٤ السابقة ةالثالث: فيكون له فيها أربعة أوجه)٢(



 

 أصول رواية ورش  ٤٩

 .  مكسورة وهو املقدم أداءاًـ إبدال اهلمزة الثانية واو١
 .ـ تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء٢

 .ومةومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضم
وحمل التسهيل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقط، فإن وقفت عـىل اهلمـزة األوىل 

 .وابتدأت بالثانية فال بد من التحقيق يف اهلمزتني

 :السكت واإلدراج
﴿ :عليهـاسكت يـ  أدرج املواضع التاليـة ومل-       ﴾]مـع ]١،٢:الكهـف

 ﴿ اإلخفاء،         ﴾]٥٢:يس[،﴿    ﴾ ]مع اإلدغام،  ]٢٧:القيامة﴿ ﴾ 
 .مع اإلدغام ]١٤:املطففني[

ـــة ـــص دون قطـــع لطيف ٌوســـكتة حف َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ َ  

ــــون ِويف ن ُ ِ ــــدنا والمَ ــــن راق ومرق ِ م َ َ َ َْ َِ ْ َ َ َ  

 

ــ ــوين يف عوج ــف التنْ ــىل أل ًع َ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ ــالاَ َ ب َ
  

ــكت موصــال ــاقون ال س ــل ران والب َب َ ُ ََ َ َ َُ َ ََ ْ َ ْ ْ  

 

  : واإلظهاراإلدغام
 :هيو باإلدغام يف عدد من األلفاظ التي وقع فيها اخلالف بني القراء رشوقرأ 

﴿: نحو  )الضاد والظاء:( يف) قد(أدغم دال     ﴾، ﴿     ﴾. 

﴿ :نحو) الظاء(يف :  تاء التأنيث الساكنةأدغم      ﴾ . 

                                          
 .٢٥٤قايض صلاح عبدالفتال، الوايف ٨٣٠،٨٣١م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )١(



 

 أصول رواية ورش  ٥٠

﴿ : الذال يف التاء يف.١   ﴾ كيف وقعت . 
َوط ــاَ ــيمَنيِس ــد امل ِ عنْ ِ ِْ ــذمتَ ـــاز اخت ُ فـ ُ ْ ََ َ   وَ

 

َأخذتم ويف اإلفراد عـَــارش دغفـال َ ْ ْْ ََ ََ َ ُِ َ ِْ ِ َ
  

 

  ﴿ : أدغم النون يف الواو من.٢     ﴾. 
  ﴿ : يفلهو.٣      ﴾،ًوهو املقدم أداء اإلظهار،.٢اإلدغام  .١ :وجهانال. 
﴿ :امليم منعند   الساكنة الباءظهروأ      ﴾ ]٢٨٤:البقرة[. 
﴿ :الثاء يف الذال من قوله تعاىلو       ﴾  ]١٧٦:األعراف[.  

﴿ :الباء يف امليم من قوله تعاىلو      ﴾  ]٤٢ :هود[  . 

ًأحكام الالم ترقيقا وتغليظا ً 

ظ كل الم يغلوانفرد ورش بتحروف اإلستفال، ألنه من  األصل يف الالم الرتقيق
برشط أن تكون هذه األحرف الثالثة  ،أو الظاءالطاء أو  بعد الصاد ت وقعةمفتوح

 :ة، نحو أم متطرفة، متوسطة أم مشددة الالم خمففت سواء كان،مفتوحة أو ساكنة
﴿1﴾،﴿*  ﴾،﴿¢  ﴾،﴿A  ﴾،﴿c  ﴾،﴿ A  @﴾. 

 .الم الْظَلَغُفإذا اختل أحد هذه الرشوط مل ت
 :وجيوز لورش الوجهان الرتقيق والتغليظ يف ثالث حاالت هي

                                          
 .١٣٦ص املزهر ،١٠٠ص القاصح بنال القارئ رساج ،٢٨٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 .٧٨، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٩ اإلضاءة للضباع ص )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٥١

إذا فصل حرف األلف بني أحد احلروف الثالثة والالم، وذلك يف  ثالث كلامت .١
﴿، ]٢٣٣:البقرة[ ﴾Æ﴿، ]١٦:، احلديد٤٥:، األنبياء٨٦:طه[ µ﴾ ﴿ :هي   ﴾ 

 .]١٢٨:النساء[
وقد وقع ذلك يف ستة ألفاظ يف ثامنية مواضع إذا كانت الالم متطرفة ووقف عليها، .٢

+ ﴿ ،]٢٤٩:البقرة[ ﴾" ﴿، ]٢٥:، الرعد٢٧:البقرة[ ﴾£ ¤ ﴿ :هي  *﴾ 
 ﴾A ﴿،]١٧:، الزخرف٥٨:النحل[ ﴾E ﴿،]١١٨:األعراف[ ﴾Ì﴿ ،]١١٩:األنعام[
  .]٢٠:ص[

: إذا وقع بعد الالم ألف جيوز فيها الفتح والتقليل، وذلك يف ألفاظ منها.٣
، ١٢:االنشقاق[ ﴾e﴿،]١٥:، الليل١٨:اإلرساء[ ﴾0﴿،]١٢٥:البقرة[ ﴾¹﴿

، فإن قرئ بفتح ذات الياء تعني ]٣:املسد[ ﴾e﴿،]٤:الغاشية[ ﴾@ ﴿،]١٢:اإلعىل
  .ًالتغليظ، وهو املقدم أداء، وإن قرئ بتقليل ذات الياء تعني الرتقيق

، ٣١:قيامةال[ ﴾U﴿: وإن مل يكن يف ذات الياء إال التقليل تعني ترقيق الالم وذلك يف

  .]١٠:، العلق١٥:األعىل
ــــصادها ــــتح الم ل ــــظ ورش ف َوغل َ َِ َِ َ َ ٍَ ََ َّْ ٌ ْ  

ــــصالهتم ْإذا فتحــــت أو ســــكنَت ك ُِ ِ َ ْ ََ ِّْ َْ ِ ُ َ ِ  

ـــزال ـــل تنَ ـــاء أو للظـــاء قب َأو الط ُُّ َ ْ َْ َّ َِّ ِِ َ َِ
  

َوم ـــم ظـــل ويوصـــالَ ـــضا ث َطلـــع أي َ ُ َ َّْ ََ َّْ ً َ ِ  
                                          

ً وإن وقف عليها جاز كذلك الوجهان وقفا لسكون الالم، فإن قرئ بتغليظها وصال)١(  جاز الوجهـان ً
 .ً تعني الرتقيق وقفا ًقيقها وصالًوقفا، وإن قرئ برت

 .١١٧،النجوم ص١٢٤،اإلضاءة ص١٤١قايض صل الوايف ل،٣٦٢- ٣٥٩حرز األماين بيت رقم   )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٥٢

ــصاال ــٌف مــع ف ًويف طــال خل ْ ََ ْ َِ َ ُ ــدماَ َ وعنْ َ ِ َ  

ــــذه هــــا كه ــــاء منْ ِ َحكــــم ذوات الي ِ ِ َِ َْ َ َِ ْ َ ُُ  
 

ــــ ــــسكن وقف ًي ْ َ ُ َُّ ــــضالاَ َ واملفخــــم ف ِّ ُ َُ َّ ُ َ  
َوعنْـــد رءوس اآلي ترقيقهـــا اعـــتال َ َ َْ َ ُ ِ ِْ ُ ُِ ِ َ  

 

 اً وترقيقًأحكام الراء تفخيام
انفرد ورش برتقيق الراء املفتوحة أو املضمومة، إذا وقعت بعد كرس الزم متصل، أو 

Î﴿:، نحو)نةمدية أو لي(بعد ياء ساكنة   ﴾،﴿ '﴾،﴿ k﴾،﴿ ]﴾، وال 
 :يؤثر يف ترقيق الراء أن يفصل بينها وبني الكرس حرف ساكن ما مل يكن أحد احلروف الثالثة

ًسواء كان هذا الساكن مظهر) الصاد والطاء والقاف(  ،﴾: ﴿:  نحوً أم مدغاماٌ
﴿¶﴾ ،﴿Ã  ﴾،﴿R  ﴾.  

ًصادا أوطاء أوقافا( فإن كان الساكن ً  ﴾®﴿ :راء يف املواضع التاليةتعني تفخيم ال) ً
 ﴾T﴿، ]٨٧:يونس[ ﴾® ﴿ ،]١٥٧:األعراف[ ﴾[﴿، ]٢٨٦:البقرة[ ﴾Ã﴿، ]٦١:البقرة[
  .]٢:الذاريات[ ﴾º﴿ ،]٣٠:الروم[ ﴾© ﴿ ،]٩٦:الكهف[ ﴾ë﴿ ،]٥١:، الزخرف٩٩:يوسف[

  :ا ً ووقفً وصالقللةمترقق الراء إذا وقعت قبل ألف 
¶،  K ،r،[ ﴿ :نحو   ﴾.  
  :اً ووقفً وصالقللةلف مأ املسبوقة بترقق الراءو

Å﴿: نحو  Ä، n، 5، ¿﴾.  

                                          
 Ä Å،  c ﴿ : لثبوته، نحواًوترقق وقفتقليل ط الوسقل  ً التقاء ساكنني، تفخم وصالحالو )١(

d﴾.  



 

 أصول رواية ورش  ٥٣

  :ويمتنع ترقيق الراء يف أربعة أحوال هي

 ﴾;﴿ وحيث وردت، ﴾w، #،  d ﴿أن تكون  يف اسم أعجمي وذلك يف .١
  .]٧:الفجر[
أن تتكرر الراء يف الكلمة ويكون حق األوىل منهام الرتقيق لوقوعها مفتوحة بعد كرس، .٢

: ية مفتوحة أو مضمومة، وإن فصل بينهام ألف، وذلك يف مخسة ألفاظ هيوتكون الثان
 ﴾q ﴿، ]١١:، نوح٥٢:، هود٦:األنعام[ ﴾| ﴿، ]١٠٧:التوبة، ٢٣١:البقرة[ ﴾.﴿

 .]١٦:األحزاب[ ﴾$ ﴿، ]٩:نوح[  ﴾Ì ﴿، ]٦:، نوح١٣:، األحزاب١٨:الكهف[

قد ورد بعدالراء أن يقع بعد الراء حرف إستعالء متصل، وإن فصل بينهام ألف، و.٣
ًحيث ورد معرفا أو  ﴾; ﴿ الطاء يف لفظ: املفتوحة ثالثة من حروف االستعالء هي

)﴿: ًمنكرا، والضاد يف : ، والقاف يف]٣٥:األنعام[ ﴾Ñ ﴿، ]١٢٨:النساء[ ﴾ 
﴿W﴾ ]٧٨:الكهف[، ﴿ G﴾  ]١٨:ص[  ﴾4 ﴿ ،]٢٨:القيامة[ . 

 فعىل( ست كلامت عىل وزن(وهي: ﴿ w﴾،حيث وقعت  ﴿Â ﴾ ]٧١:الكهف[، 
﴿x﴾ ]٥٣، ٢٢:الفرقان[ ﴾?﴿، ]١٠٠:طه[ ﴾7﴿ ،]٩٠:الكهف[ ،﴿Æ﴾ ]٥٤:الفرقان[.  

  .]٧١:األنعام[ ﴾u ﴿: وجيوز الوجهان يف الراء، والرتقيق مقدم يف

                                          
 . الوجهان مع القرص واإلشباع  التفخيم فقط يف األلفاظ الستة مع توسط البدل، وجيوز)١(



 

 أصول رواية ورش  ٥٤

c﴿ :ُويقرأ لورش برتقيق الراء األوىل من لفظ  لرتقيق الراء الثانية ،]٣٢:املرسالت[ ﴾ 
 .ً تبعا لرتقيق األوىلاًثانية وقف، وبرتقيق الًاملكسورة وصال

s r q  ﴿ :إذا اجتمع مد بدل وراء جيوز فيها التفخيم والرتقيق نحو

 w  v  u t﴾ ]٢٠٠:البقرة[.  
  .ثالثة البدل مع تفخيم الراء. ٣- ١:كانت األوجه اجلائزة مخسة هي

  .أشباع البدل مع ترقيق الراء، ويمتنع توسط البدل مع ترقيق الراء وأقرص . ٥- ٤
 إذا اجتمع مد بدل وذات ياء فإن لورش ثالثة البدل، وله يف ذات الياء الفـتح :تنبيه

  :والتقليل، فيكون جمموع األوجه سته إال إن املقروء له به أربعة وهي
  .قرص البدل مع فتح ذات الياء.١
  .توسط البدل مع تقليل ذات الياء.٢
  .إشباع البدل مع فتح ذات الياء.٣
  . تقليل ذات الياءإشباع البدل مع.٤

ـــــا ـــــل راء وقبله ـــــَق ورش ك َورق ْ َ َ ََ ََّ ٍَّ َ ْ َُ ٌ  

ًومل ير فـصال َْ َ ََ ْ ِ سـاكنًا بعـد كـرسة سـوىَ ٍ َِ ْ ََ َ ْ َ  
ـــاء ـــسكنَة ي ٌم َ َُ ً ـــالَّ ـــرس موص َ أو الك ََ ُ ِْ ْ ِ َ  

ــال ــتعال ســوى اخلــا فكم ــرف االس َح َ ََّ ْ َْ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ  
                                          

  : وسبب الرتقيق هنا هو استثقال اإلنتقال من حالة التفخيم إىل الرتقيق، يقول ابن بري)١(
ــــــرشر ــــــه مــــــن ب   ورقــــــق األوىل ل

 

   لــــــدى أوىل الــــــرضراوال ترققهــــــ
 

 

 .١٠،النجوم ص١٢٤،اإلضاءة ص١٣٣قايض صل الوايف ل،٣٤٧- ٣٤٣حرز األماين بيت رقم   )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٥٥

ــــــي ويف إرم ــــــا يف األعجم ْوفخمه َ ِّ َِ ِ َ َ َ َِ ْ َ َّ َ  
ــدى ــه ل ــْرتا وباب ــرا وس ــه ذك َوتفخيم ُ َ َ َ َ ُ ًَ ً ُِ ِ ِْ ْ َ  
ــــــم ــــــُق كله ــــــه يرق ْويف رشر عنْ َُ ُ ُ َُّ ُ ِّ َ ٍ َ َ  

 

ــــدال ــــرى متع ــــى ي َوتكريرهــــا حت ِّ َ َّ ََ ُ َ َُ َ ِ ِ ْ  
َجلــــة األصــــحاب أعمــــر أرحــــال ُ َ ْْ ُ ََ َْ ِ َ ِ َّ ِ  
َوحـــريان بـــالتفخيم بعـــض تقـــبال َّ ْ َ َ ََ ِ ْ ََ َُّ ِ ِ َ ْ  

 

  :التقليل واإلمالة
﴿  فتحة الراء يفورش قلل ≤   ﴾ ]ضم امليمو ،]٤١:هود.   

ــا ــتح ي ــا ســواهم وف َويف ضــم جمراه ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

 

َبنَي هنَـا نـــص ويف الكـل عـــوال ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

  . يف غريها له وال إمالة،]١: طه[ ﴾﴿ :يف ءاهلا بإمالة ورشقرأ و
ف  أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء، فيـتلفظ القـارئ بـاألل:واإلمالة

حتـت ) •( ة الوسـطمسدود متوسطة بني األلف والياء،  ومصطلح ضبطها نقطة ٍبحال
 .  من الفتحةًبدالاحلرف 

 ٍ أن يـتلفظ القـارئ بـاأللف بحـال: أي، ما بني الفتح واإلمالـة الكـربى:والتقليل
ة مسدودومصطلح ضبطها نقطة   ولذلك تسمى بني بني،،متوسطة بني الفتح واإلمالة

  . من الفتحةًبدالاحلرف حتت )  •(الوسط

                                          
 واإلمالـة هلجتـان مـشهورتان،فالفتح هلجـة قبائـل أهـل احلجـاز كقـريش وثقيـف وهــوزان والفـتح )١(

وعلامؤنـا ((وكنانة،واإلمالة هلجة وسط اجلزيرة ورشقيها مثل متـيم وأسـد وقـيس وطيء،قـال الـداين 
ْخمتلفون يف أي هذه األوجه أوجه وأوىل،و ختار اإلمالة الوسطى التي هي بني ألن الغرض مـن اإلمالـة أَ

ا إىل الياء يف موضع أو مشاكلتها للكـرس بصل وهو اإلعالم بأن أصل األلف الياء،أو التنبيه عن انقالحا
 .))املجاور هلا أو الياء

 .٢٣٧لقايض ص عبد الفتاح ا، الوايف ل٧٥٧شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٥٦

 :ينقسم ما يقرؤه ورش بالتقليل إىل قسمني 
 .ما جيوز لورش فيه الوجهان الفتح والتقليل:القسم األول
ًما يقرأ لورش بالتقليل وجه:القسم الثاين  .اً واحداُ
 : القسمني السابقنيوفيام ييل بيان
 :القسم األول

ً،أي له فيه الوجهـان واملقـدم لـه أداء يف مجيـع هـذا ما يقرأ لورش بالفتح والتقليل
وينـدرج -كام سيأيت عند ذكرها-القسم الفتح إال ثالث كلامت،فاملقدم له فيها التقليل

 :حتت هذا القسم ما ييل
أو املردودة إليها،أو املرسومة هبا،وفيام ،وهي األلفات املنقلبة عن ياء:ذوات الياء-١

 :ييل تفصيل احلديث عنها
ا األلف املنقلبة عن ياء فهي كل ألف أصلية متطرفة منقلبة عن ياء،وملعرفـة إن أم-أ

إن كانت األلف يف اسم فإنـه يثنـى :كانت األلف منقلبة عن ياء أم ال قاعدة يسرية هي
ــف إىل اليــاء فاالســم يــائي نحــو  ﴾^ ﴿و﴾5 ﴿و﴾* ﴿:  فــإن عــادت األل

 .﴾± ﴿و﴾j﴿و
يه تاء املتكلم فإن عادت األلـف إىل اليـاء وإن كانت األلف يف فعل فإنك تدخل عل

 .﴾¢ ﴿و﴾( ﴿و﴾× ﴿و﴾` ﴿و﴾9 ﴿:فالفعل يائي،نحو
                                          

 إليك أو ة الفعلتقول يف نسبو، ) ومأويان،وأعليان وأعميان، فتيان، و،هديان (ة االسميقال يف تثني )١(
 .) ومضيت، وغويت، واستعليت،استويتأحييت، و(ب إىل املخاط



 

 أصول رواية ورش  ٥٧

ــر،ســواء  ﴾k  ﴿و﴾Ù  ﴿:نحــو  رســمت هــذه األلفــاظ باليــاء وهــو األكث
 :أم رسمت باأللف وذلك يف ألفاظ قليلـة نحـو ،﴾? ﴿و ﴾ï ﴿و ﴾L﴿و
﴿,﴾ ،﴿ Æ﴾ ،﴿ §﴾ ،﴿ Ã﴾. 

وهي ألف زائدة،رابعة  لف التأنيث املقصورة،فهي أ إىل الياء أما األلف املردودة-ب
بفــتح ) فعــىل( دالــة عــىل مؤنــث حقيقــي أو جمازي،وهلــا مخــسة أوزان هــياًفــصاعد

بفتح الفاء، وبضمها وهي تشبه األلف املنقلبة عـن )فعاىل(الفاء،وبضمها،وبكرسها،و
نثيـان،ويف سلويان وأ:فتقول يف تثنية سلوى وأنثى،ياء ألهنا ترد إليها يف التثنية واجلمع

 ﴾¬ ﴿: نحـو اً وتكتب األلف يف هذه األلفاظ باليـاء غالبـ،سلويات وأنثيات :مجعها
S﴿و ﴾[ ﴿و ﴾D ﴿و ﴾²﴿و d﴿و ﴾   ﴾ . 

 .﴾] ﴿و﴾¡ ﴿و﴾® ﴿ هباويلحق 

ـــاأللف نحـــوتوقـــد  ـــب ب 6 ﴿:كت ـــتح[ ﴾  C﴿و، ]٢٩:الف  ،٦٠:اإلرساء[ ﴾ 

%﴿و ،]٣٧:والفتح ،١٠٥:والصافات  ﴾|﴿: ووقد حتذف األلـف نحـ.]٥:يوسـف[ ﴾ 
 .]١٠٠و٤٣:يوسف[ ﴾Ì ﴿و ،]٤١:،والرمحن٣٠:،وحممد٢٧٣:البقرة[

ًاأللف املرسومة ياء ولـيس أصـلها اليـاء وال تـرد إليهـا وهـي ألفـات أصـلها -ج
 .واو،وبعضها جمهولة األصل

ــي ــواو ه ــاء وأصــلها ال ــات املرســومة ي ــراف[ ﴾D ﴿:واأللف ــه٩٨:األع  ،]٥٩:،وط
﴿B﴾ ]ـــــضحى ـــــضحى[ ﴾F ﴿و ،]١:ال 8﴿ و]٢:ال ـــــنجم[ ﴾  i﴿و ،]٥:ال  ﴾ 



 

 أصول رواية ورش  ٥٨

 يف طـه،﴾D ﴿والتقليـل،إالالفـتح  وكلهـا فيهـا ]٢:الـشمس[ ﴾& ﴿،و]٣٠:النازعـات[
F﴿و ﴾B﴿و 8﴿و ﴾   ألهنـا مـن رؤوس آي اً واحـداًوجهـ ففيها التقليل﴾ 

 .اً واحداًالسور العرشة التي تقلل لورش وجه
امء وإن رسمت األلف التي أصلها واو باأللف فال تقليـل فيها،وذلـك يف سـتة أسـ

V﴿:هي W﴿و﴾  é﴿و﴾  P﴿و﴾  ¦﴿و ﴾  ½﴿و ﴾  وسبعة أفعـال ﴾ ¼ 
R﴿:هي "﴿و﴾ £﴿و ﴾  "﴿و﴾  C﴿و﴾  -﴿و﴾  ¡﴿و﴾  وال تقليل فيها إن  ﴾ 

#﴿:رسمت بالواو نحو ¡﴿و ﴾   ﴾. 
X﴿:ـويمثل لأللفات جمهولة األصل ب V﴿،و﴾   .﴾Ê﴿و﴾~﴿و﴾ à﴿،و﴾ 

 :ويستثنى من ذوات الياء مخسة ألفاظ ال تقليل لورش فيها هي
١-﴿ 9  .]٢١:النور[ ﴾8 
٢-﴿ 7 ]  ﴿وهـي مرسـومة باليـاء يف أكثـر املـصاحف،أما ]١٨:غافر[ ﴾6 

 .فهي مرسومة باأللف ]٢٥:يوسف[ ﴾\
 .حيث ورد﴾¢ ﴿-٣
٤-﴿ I﴾حيث ورد. 
٥-﴿ F﴾حيث ورد. 

v ﴿حيث ورد، و﴾v ﴿ُكام استثني له لفظ   u﴾]فال تقليـل  ]٢٣:اإلرساء
 .فيهام



 

 أصول رواية ورش  ٥٩

الفـتح والتقليـل،رؤوس آي سـورة :نومن ذوات الياء التي لـورش فيهـا الوجهـا
`﴿التأنيث وهـي)ها(الشمس،ورؤوس آي عرش من سورة النازعات حلقتها   a﴾ ،

﴿ de  ﴾ ،﴿ ij  ﴾ ،﴿ no  ﴾ ،﴿ st  ﴾ ،﴿ vw  ﴾ ،﴿ Ï 
Ð﴾ ،﴿ Ø  Ù﴾  ،﴿ Þ ß﴾  ،﴿é  è  ﴾. 

 .وسيأيت يف القسم الثاين ما يوضح سبب ختصيص هذه اآليات بالذكر

٢- ﴿    ﴾]وهو من ذوات الراء ومقتـىض القاعـدة أن يقلـل بـال ]٤٣:األنفال،
ُبعد ألفه عـن الطـرف لكثـرة احلـروف : وقد قيل يف وجه استثنائه-كام سيأيت-خالف

 . املتصلة به بعدها

٣- ﴿    ﴾] وضعني  يف امل]٣٦: النساء. 

٤-﴿   ﴾]١٣٠:،والشعراء٢٢:املائدة[. 
 .ثة التقليلًواملقدم أداء يف هذه األلفاظ الثال

 :ما يقرأ لورش بالتقليل، هو :القسم الثاين
ّاأللف املتطرفة بعد راء،وتكون إما منقلبة عن ياء أو ألـف التأنيـث،ويلزم مـن -١

*﴿:التقليـــل ترقيـــق الـــراء،ومن األمثلـــة عليـــه  ﴾، ﴿ ¥﴾، ﴿¤ ﴾، 
﴿$﴾. 

 األلف الواقعة قبل الراء املتطرفة املكسورة كـرسة إعـراب سـواء جتـردت عـن-٢
-﴿: الضمري أو اتصلت به نحو  ,  ﴾،﴿v  ﴾،﴿5   ﴾،﴿¿  ﴾. 



 

 أصول رواية ورش  ٦٠

أمـا حـال . وال يـؤثر الوقـف يف التقليـل لعروضـهاًويلزم من التقليل ترقيق الراء وقفـ
 Ä ﴿فإن مل تكن كرسة الراء لإلعراب فـال تقليـل نحـو.  الوصل فالراء مرققة النكسارها

Å﴾ ]اليـاء التـي بعـدها،وإن مل  ألن كرسة الراء هنا ملناسبة ]١٤:،والصف٥٢:آل عمران
_ ﴿، ]١٥:الغاشـية[ ﴾r ﴿تكن الـراء متطرفـة فـال تقليـل نحـو،  ،]٢٢:الكهـف[ ﴾ ^ 

، فـالراء فيهـا ليـست متطرفـة،وما بعـدها ]١٦:والتكـوير٢٤:والـرمحن٣٢:الشورى[ ﴾#﴿و
_﴿حمذوف يف   .﴾#﴿  اللتقاء الساكنني يفًللجزم،وللتخفيف ولعدم نطقها وصال﴾  

حيـث  ]٣٨:األنعـام[ ﴾ I ﴿: فال تقليل نحواهبعد األلف متصلة وإن مل تقع الراء ب
حيــث  ، ]١٠:املجادلــة[ ﴾½ ﴿،و]١٢:النــساء[ ﴾} ﴿ بيــنهام اهلمــزة وتفــصل
 . بينهام الراء الساكنة املدغمة فيام بعدهاتفصل

حيـث ورد، ويلـزم مـن التقليـل ترقيـق ﴾1 ﴿األلف التي بعد الراء يف لفظ -٣
 .الراء

 ،]٦:األحقاف[ ،]١٠١:النساء[ ،]٤٣:النمل[ ﴾Ô ﴿لكاف يف لفظاأللف التي بعد ا-٤
 .]١٩:البقرة[

@﴿األلف واهلمزة والـراء يف لفـظ-٥ إذا وقـع قبـل ضـمري متـصل أو حـرف ﴾ 
A ﴿متحرك نحو  .وال خيفى ما يف األلف من أوجه البدل﴾¡  ،@ 

P ﴿:أما إذا وقع قبل ساكن نحو  O﴾إال إذا وقـف عليـه  ؛فبفتح الراء واهلمـزة
 .التقليلفب



 

 أصول رواية ورش  ٦١

 .﴾ Ü﴿وإذا وقع بعده ساكن الزم يف حالتي الوصل والوقف فبالفتح باحلالتني نحو
فاحتة سـورة يـونس وهـود ويوسـف ﴾r ﴿األلف الواقعة بعد الراء من هجاء-٦

 اء من هجـاءواأللف الواقعة بعد احل. ورة الرعدفاحتة س﴾! ﴿وإبراهيم واحلجر و 
 . والدخان واجلاثية واألحقافخرف والزغافر وفصلت والشورى:فاحتة سورة﴾4﴿

 .فاحتة سورة مريم﴾! ﴿واأللف الواقعة بعد اهلاء والياء من هجاء
طه والـنجم والقيامـة واملعـارج :األلفات الواقعة يف رؤوس آي عرش سور هي-٧

ضمري ) ها(والنازعات وعبس واألعىل والليل والضحى والعلق،سوى ما دخلت عليه 
فيها الفتح والتقليل،ومنها ي عرشة ألفاظ يف سورة النازعاتاملؤنثة املفردة الغائبة،وه

 .رؤوس آي سورة الشمس
 .فبالتقليل فقط لوجود الراء فيه ]النازعات[ ﴾ÔÕ  ﴿أما لفظ 

ًواأللفات التي تقرأ بالتقليل من رؤوس آي هذه السور هي األلفات املرسـومة يـاء 
 حـال الوقـف اًنة التي يبدل تنوينها ألفسواء كان أصلها الياء أم الواو،أما األلفاظ املنو

¡ ﴿:نحو  ¢ ﴾،﴿ ?  ،﴾ Ø Ù ﴿ نحواًواأللفاظ التي ليس آخرها ألف ، ﴾@ 
; ﴿:ّواأللفاظ التي ليس فيها حرف مد نحو  .،فال تقليل فيها  ﴾> 

األلفاظ التي تقلل لورش من رؤوس آي هذه السور،واأللفاظ التي له قد ذكرت و
السور ولـيس بـرأس آيـة،أو املقـرتن باهلـاء واأللـف مـن فيها وجهان مما ورد يف هذه 

  . كتاب رواية ورش يف فرش راءهرؤوس آي هذه السور سوى ما في
                                          

 .ذكرت قبل قليل يف القسم األول)١(



 

 أصول رواية ورش  ٦٢

 :تنبيهان
 لورش يف عد آي املصحف هو العدد املدين األخري،ومل يقع اختالف يتعلـق املعتمد-١

املعتمد يف - يفباأللفاظ التي فيها التقليل لورش بني العدد املدين األخري والعدد الكو
  . جدول اختالفهم يف العدوسيتم بيانه  إال يف سورة طه والنازعات،-رواية حفص

إذا كانت األلف التي تقلل لورش منونة أو حذفت للتخلص من التقاء الـساكنني، -٢
 . عليها عادت إىل أصلهاَفِقُ وإذا وًفال تقليل يف هذه األلفاظ وصال

 ياءات اإلضافة 
 ، ياء زائدة تدل عـىل املـتكلم تتـصل باالسـم والفعـل واحلـرف هي:وياء اإلضافة

﴿ فتقول يف ،وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء  ﴾ :ِّإن  ،هَِّن وإَكَِّن وإِ
  .وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان

﴿:  بفتح ياء اإلضافة الواقعـة قبـل مهـزة القطـع املفتوحـة، نحـورشروى و-   

   ﴾ أو املضمومة، نحو :﴿       ﴾ أو املكـسورة، نحـو :﴿     

 ﴾أو قبل مهزة الوصـل مـع الم التعريـف، نحـو : ﴿         ﴾ أو 
﴿: بدوهنا، نحو       ﴾وروى باإلسكان يف بعضها اآلخر ،.  

 :اضع التالية أسكن ياء اإلضافة يف املو-

                                          
 .١٣٥،النجوم الطوالع للامرغني ص١٢٥ اإلضاءة للضباع ص)١(



 

 أصول رواية ورش  ٦٣

﴿  يف  كلمة-   ﴾نحـو فتفـتح فـتح إال إذا وقع بعدها مهز حيث وقعت  ) Q

R(   ١١٨:الشعراء . 
﴿ياء و   -  ﴾ ]٦٩، ٢٣:ص [،]٢٢:إبراهيم[. 

 ﴿  وياء -     ﴾ ]٢٠:النمل[.  

-كن الياء يف كلمةأسو ﴿   ﴾ ]٢٨:نوح[. 

﴿يف كلمة له الوجهان   و-      ﴾ ]ويلزم مـن  واإلسكان مقدم، ،]١٦٢:األنعام
 .سكون الياء املد الالزم يف األلف قبلها

كتاب رواية فرش   يف يف مكاهنااًل ياء إضافه خالف فيها ورش حفصك قد ذكرتو
 ورش

 ياءات الزوائد 
 واختلـف القـراء يف إثباهتـا ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة

  . وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف،اً ووقفًها وصالوحذف
﴿  :نحـو ،يف عدد من األلفـاظلياء الزائدة  بإثبات ارشروى و           

      ﴾ ]١٨٦:البقرة[، ﴿     ﴾ ]و]١٦:غافر  ﴿    ﴾ ]فتثبـت  ]٣٢:غافر
، وحتـذف إن وقع بعدها مهزة فاملد فيها من باب املنفصلف، ًهذه الياءات ساكنة وصال

﴿ :ًالياء الزائدة وقفا، إال يف كلامت يسرية منها    ﴾  ]ورشيثبتها ف ، ]٦٨ :الزخرف  



 

 أصول رواية ورش  ٦٤

 .اً ووقفًساكنة وصال

﴿ واثبت ياء   ﴾  ]اً وحذفها وقف،ًوصالمفتوحة   ]٣٦ :النمل. 
 .كتاب ورشفرش   يفًيها ورش حفصا يف مكاهنال ياء زائدة خالف فك قد ذكرتو

 وال ،اً بكيفية ختالف حفصورشكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ رواها 
نتبه هلا وهذه ُتندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ي

  :األلفاظ هي

﴿ روى -١   ﴾بسكون الطاء حيث وقعت . 
ُوحيــث  ْ َ َأتــَ ٌ خطــوات الطــاء ســاكنىَ َِ َ ُ َّ ٌُ ُ  

 

ٍوقـل ضـمه عـــن زاهـد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ كـــيَف رتــالُ َّ َ ْ َ
  

 

﴿ روى -٢    ﴾ تشديد الذالب املبدوء بالتاء حيث ورد. 
ِوتــــذكرون الغيــــب زد قبــــل تائــــه ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

ًكــريام ِ ً وخــفُّ الــذال كــم رشفــَ ََّ َ ْ َ ِ ِ َ عــالاَ َ
  

 

األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمة الثانية  ضم الساكن - ٣
ــضمومة ــا م ــدأ هب ــل يبت ــو،مهــزة وص ﴿ : نح       ﴾  ]و ]٢١، ٢٠:اإلرساء         

﴿    ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]٥٦ :اإلرساء ، . 

                                          
 .١٣٧،النجوم الطوالع للامرغني ص١٢٧ اإلضاءة للضباع ص)١(
 .١٧٦ص للقايض الوايف ،١٥٩ص  القارئ رساج ،٤٩٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
   .٢٢١ الوايف للقايض ص،٢٢١ رساج القارئ ابن القاصح ص،٦٨١ حرز األماين بيت رقم) ٣(



 

 أصول رواية ورش  ٦٥

﴿ كرس السني من-٤ ﴾واء ابتدئ بالتاء أم بالياء، ساً مضارعً إذا كان فعال، 
 .وسواء اتصل به ضمري أم ال

﴿  روى-٥   ﴾حيث ورد بكرس الياء . 

ــا ســواهم وفــتح يــا َويف ضــم جمراه ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

 

ــا نــــص ويف الكــل عــــوال ــي هنَ َبنَ ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

ة يف  جـزء الـضم، هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضـمة وكـرسة:اإلشامم -٦
 : ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها، مثـل،البداية وهو األقل، ويقدر بثلثها

﴿ >﴾،﴿  +﴾. 

 . يف مبحث الوقف عىل اإلشارة إىل احلركة دون صوت،ويطلق اإلشامم

                                          
 .٣٠٢ املزهر ص،٢٧٣ ص٢فتح الوصيد السخاوي ج  ،٧٥٧ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(



 

 أصول رواية ورش  ٦٦

 
} | {  :  كام يف قوله تعاىل إذا اجتمع مد البدل مع ذات الياء*   z y

~  ]ففيه لورش أربعة أوجه ]٣٤:البقرة : 
 .الياءذات  فتح معقرص البدل ) ١
 .الياءذات   تقليلمعتوسط البدل ) ٢
 .الياءذات  فتح معمد البدل ) ٣
 .الياءذات   تقليلمعمد البدل ) ٤

 .والفتح عىل التوسط، فيكون املمنوع هو التقليل عىل القرص 

 Ñ: كام يف قولـه تعـاىل ات الياء عىل البدل وإذا تقدمت ذ*   Ð  ]فلـه ]٣٧:البقـرة
 : ًأيضا أربعة أوجه

 .فتح ذات الياء مع قرص البدل) ١
 .إشباع البدلمع الياء ذات فتح ) ٢

                                          
عىل القـارئ أن يقـرأ بالوجـه : قال يلو ،١٢٩أمحد شكري ص كتور دلشيخنا القراءة اإلمام نافع،  )١(

زم به ما دامـت تيلو تعليمه اختار أحد هذه األوجه  أواملقدم، إال إذا أراد التدرب عىل غريه أو تعلمه
 .ّالقراءة متصلة يف جملس واحد ويلتزم األوجه اجلائزة املبنية عليه 

 .مكتبة السنة ، ١٩ للحرصي ص، رواية ورش  ،١٣٠أمحد شكري ص . قراءة اإلمام نافع، د)٢(



 

 أصول رواية ورش  ٦٧

 .تقليل ذات الياء مع توسط البدل) ٣
  إشباع البدلمعالياء ذات تقليل ) ٤

  4: نحو قوله تعاىل   املهموزإذا اجتمع مد البدل مع مد اللني*   3 2

5  ]فلورش أربعة أوجه ،]١٧٠:البقرة : 
 . توسط اللنيمعقرص البدل ) ١  
 . توسط اللنيمعتوسط البدل ) ٢  
 . توسط اللنيمعالبدل إشباع )  ٣  
 .إشباع البدل مع إشباع اللني) ٤ 

 .لبدليكون إال مع إشباع االلني ال إشباع ويالحظ أن   
* + :نحو قولـه تعـاىل  املهموزذات الياء مع مد اللنيإذا اجتمع *   ) ( 

 : فلورش أربعة أوجه]٢١٦:البقرة[
 .فتح ذات الياء مع توسط اللني) ١
 . اللني إشباعمعفتح ذات الياء ) ٢
 .تقليل ذات الياء مع توسط اللني) ٣
 .اللنيإشباع  معتقليل ذات الياء ) ٤

                                          
 .مكتبة السنة ، ٢٩للحرصي ص ، رواية ورش  ،١٣٤أمحد شكري ص .قراءة اإلمام نافع، د )١(
 .مكتبة السنة ، ٣٣للحرصي ص ،  رواية ورش )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٦٨

)  : كـام يف قولـه تعـاىل  ،ومد اللنيإذا اجتمع مد البدل وذات الياء *   '

-  , + *  )  ]فلورش ستة أوجه]٢٠:النساء : 
 . املهموزقرص البدل وفتح ذات الياء وتوسط اللني) ١  
 .املهموز توسط البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللني) ٢  
 .املهموز اللنيو البدل وفتح ذات الياء وتوسط إشباع) ٣  
 .املهموز وفتح ذات الياء وإشباع اللنيإشباع البدل ) ٤  
 .املهموز  البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللنيإشباع) ٥ 

 .املهموز إشباع البدل وتقليل ذات الياء وإشباع اللني) ٦  
  s: نحــو قولــه تعــاىل  لمــع البــد راء جيــوز فيهــا التفخــيم والرتقيــق اجـتامع* 

w  v  u t  ]فيه مخسة أوجهف ]٢٠٠:البقرة: 
 . مع ثالثة البدل Ñ تفخيم راء ) ٣ ، ٢ ، ١  
 .ترقيق الراء مع قرص وإشباع البدل ) ٥ ، ٤  

 .  واملمنوع هو ترقيق الراء مع توسط البدل
 : مع البدل فيه مخسة أوجه Æ  :اجتامع نحو* 

                                          
 .مكتبة السنة ، ٣١للحرصي ص ، رواية ورش ، ١٣٤أمحد شكري ص . قراءة اإلمام نافع، د)١(
 .مكتبة السنة ، ٣٢للحرصي ص ، رواية ورش ، ١٣٥ري ص أمحد شك. قراءة اإلمام نافع، د)٢(
 .مكتبة السنة ، ٣٤للحرصي ص ،  رواية ورش )٣(



 

 أصول رواية ورش  ٦٩

 .مع ثالثة البدلترقيق الالم ) ٣ ، ٢ ، ١   
 .ع البدلتغليظ الالم مع توسط وإشبا ) ٥ ، ٤  

 .  واملمنوع هو تغليظ الالم مع قرص البدل
  Ð:   وذلك نحو قوله تعـاىل   Ï  Î Í  Ì  Ë Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

Û  Ú Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò  Ñ  ]٢٣٣:البقرة[. 

 : مع ذات الياء فيه عرشة أوجه ª  :الوقف عىل نحو* 
 :  مخسة عىل فتح ذات الياء -
 .خلالصثالثة البدل مع السكون ا) ٣ ،٢ ، ١  
 .َّقرص البدل ومده بالروم) ٥ ، ٤  

 : ومخسة عىل تقليل ذات الياء -
 .ثالثة البدل مع السكون اخلالص) ٣ ،٢ ، ١  
 .َّتوسط البدل ومده بالروم) ٥ ، ٤  

 ª:   وذلك نحو قوله تعـاىل   ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ] آل
 .]١٤:عمران

%  : فإذا سبقه بدل آخـر نحـو قولـه تعـاىل   $  #  "  ! &

(  '  ]ًيكون له أحد عرش وجهاف ]٢٩:الرعد: 
                                          

 .مكتبة السنة ، ٤٠للحرصي ص ،  رواية ورش )١(
 .مكتبة السنة ، ١٠٣للحرصي ص ،  رواية ورش )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٧٠

  : "  أربعة عىل قرص -

 .بالسكون املحض  (  وتثليث  % فتح ) ٣ ، ٢ ، ١

% فتح ) ٤   وقرص  (  َّبالروم. 

  : "  ثالثة عىل توسط -

 .بالسكون املحض  (  وتوسط ومد  % تقليل ) ٢ ، ١

 .َّالرومب  (  وتوسط  % تقليل ) ٣

  : "  أربعة عىل قرص -

 .َّبالسكون اخلالص والروم  (  ومد  % فتح ) ٢، ١

 .َّبالسكون اخلالص والروم  (  ومد  % تقليل ) ٤، ٣

  r :يف قوله تعاىل*   q  p  o  n  m l  k j  i  h g

x  w v  u  t  s  ]ــساء ــني وهــو  ]٣٦:الن اجتمــع مــد ل
l،  وذات ياء يف q  و  r  و، يه الفتح والتقليلوف t  

ويرى أهـل األداء عـن ورش يف هـذه ، وعنه اخلالف أيضا فيه بني الفتح والتقليل 
 :اآلية ثالث طرق

                                          
 .مكتبة السنة ، ٥١للحرصي ص ،  رواية ورش )١(



 

 أصول رواية ورش  ٧١

 : فيكون فيها ثامنية أوجه  t التسوية بني ذات الياء و: الطريقة األوىل 
 .ًفتحهام معا مع توسط اللني) ٢ ، ١
 .ًتقليلهام معا مع مد اللني) ٤ ،٣
 :فيكون فيها ثامنية أوجه   t التفرقة بني ذات الياء و: لطريقة الثانية ا
  t توسط اللني وفتح ذات الياء وعليه الوجهان يف ) ٢ ،١
  t توسط اللني وتقليل ذات الياء وعليه الوجهان يف ) ٤ ،٣
  t مد اللني وفتح ذات الياء وعليه الوجهان يف ) ٦ ،٥
  t ل ذات الياء وعليه الوجهان يف مد اللني وتقلي) ٨ ،٧

 :أن يف اآلية ستة أوجه : الطريقة الثالثة 
  t توسط اللني وفتح ذات الياء وعليه الوجهان يف ) ٢ ،١
 .ًتوسط اللني وتقليلهام معا) ٣
  t مد اللني وفتح ذات الياء وعليه الوجهان يف ) ٥ ، ٤
  t فقط يف مد اللني وتقليل ذات الياء وعليه الفتح ) ٦

اجتمع يف هذه الكلمة مد لني خمتلف فيه بني القرص والتوسط فقط   °باب * 
 :وله يف هذه الكلمة أربعة أوجه، عىل الصحيح وبعده مد بدل فيه التثليث 

 .قرص الواو مع ثالثة البدل) ٣ ، ٢ ، ١
                                          

 .مكتبة السنة ، ٧٠للحرصي ص ، رواية ورش ، ٨١ ص أمحد شكري.قراءة اإلمام نافع، د )١(



 

 أصول رواية ورش  ٧٢

 .توسط الواو وتوسط البدل) ٤

 ³: نحـو قولـه تعـاىل وإذا ركبت مع ذات ياء   ² ±  °  ]٢٠:األعـراف[ 
 :يكون له فيها مخسة أوجه 

 .قرص الواو وقرص البدل وعليه فتح ذات الياء) ١
 .قرص الواو وتوسط البدل وعليه تقليل ذات الياء) ٢
 . البدل وعليه فتح وتقليل ذات الياءإشباعقرص الواو و) ٤ ، ٣
 .توسط الواو وتوسط البدل وعليه تقليل ذات الياء) ٥

  J: نحـو قولـه تعـاىل كبت مع بدل وذات ياء وإذا ر  I H  G  F  E  D

Q  P  O  N  M L  K  ]يكون له فيها مخسة أوجه ف]٢٦:األعراف: 
 .وفتح ذات الياء، وقرص الواو ، قرص البدلني) ١
 .وتقليل ذات الياء ، مع قرص وتوسط الواو ، توسط البدلني ) ٣ ، ٢
 .تقليل ذات الياءوفتح و، وقرص الواو ، مد البدلني ) ٥ ، ٤

  :يف هذه الكلمة حكامن]٩١و٥١:يونس[  K باب * 
 .وله فيها التسهيل أو اإلبدال مع القرص واإلشباع،  حكم مهزة الوصل :األول

                                          
 .مكتبة السنة ، ٧١للحرصي ص ،  رواية ورش )١(
 .مكتبة السنة، ٨٨للحرصي ص ، رواية ورش ، ١٦٥أمحد شكري ص .قراءة اإلمام نافع، د )٢(



 

 أصول رواية ورش  ٧٣

وفيه القرص ، والذي نقلت حركته إىل الالم وحذف ) آن (  حكم مد البدل يف :الثاين
 .والتوسط واإلشباع

 :ن منها وجيوز السبعة الباقية وبياهنا فهذه تسعة أوجه يمتنع وجها
 .اإلبدال مع املد وعليه ثالثة الالم) ٣ ، ٢ ، ١
 .اإلبدال مع القرص وعليه قرص الالم فقط) ٤
 .التسهيل وعليه ثالثة الالم) ٧ ، ٦ ، ٥

فإن وقفت عليها جاز التسعة أوجه الـسابقة ثالثـة اهلمـز يف ، هذا يف حالة وصلها 
 .ثالثة الالم

ًجاز فيها وصال ثالثة عرش وجها ] ٥١:يونس[  Ã دم عليها بدل وإن تق ً: 

 : ثالثة أوجه   Ã  فعىل قرص -
 .اإلبدال مع املد وعليه قرص الالم) ١
 .اإلبدال مع القرص وعليه قرص الالم) ٢
 .التسهيل وعليه قرص الالم) ٣

 :مخسة أوجه   Ã  وعىل توسط -
 .ط وقرص الالماإلبدال مع املد وعليه توس) ٢ ، ١
 .اإلبدال مع القرص وعليه قرص الالم) ٣
 .التسهيل وعليه توسط وقرص الالم) ٥ ، ٤



 

 أصول رواية ورش  ٧٤

 :مخسة أوجه    Ã  وعىل مد -
 .اإلبدال مع املد وعليه مد وقرص الالم) ٢ ، ١
 .اإلبدال مع القرص وعليه قرص الالم) ٣
 .التسهيل وعليه مد وقرص الالم) ٥ ، ٤

 ثالثة :ًيكون فيها سبعة وعرشون وجها   Ã  يبها معوإن وقفت عليها مع ترك
 Ã   يف سبعة K  فكل األوجه مطلقة . 

  X W V :ع بدل بعدها كام يف املوضع الثاين يف قوله تعاىلمأما إن ركبت 

Y  ]ًففيها ثالثة عرش وجها  ]٩٢:يونس: 
 :ومثلها عىل التسهيل ،  فعىل اإلبدال مع املد مخسة أوجه -

  Yقرص الالم وعليه ثالثة ) ٣ ، ٢ ، ١
  Y توسط الالم وعليه توسط ) ٤
  Y مد الالم وعليه مد ) ٥

   Y  وعىل اإلبدال مع القرص ال جيوز إال قرص الالم وعليه تثليث -
 .ًفتكون ثالثة عرش وجها

 



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٧٥

 
 وسمي هبذه النسبة ألنه كان ، أبو معبد املكي الداري، عبد اهللا بن كثري:اسمه ونسبه 
 .  ألن العطر إنام جيلب من دارين بالبحريناً والعطار تسميه العرب داري،اًعطار

بـن ا عبـداهللا : من الصحابة مـنهماً للهجرة ولقي كثري)٤٥( ولد بمكة عام :مولده 
  . وأنس بن مالك،أيوب األنصاريالزبري وأبو 

ُصفاته اخللقية   ومل يزل هو ، بالعربيةاً ذا سكينة ووقار عامل،اً مفوهاً بليغاً كان فصيح:ُ
  .اإلمام املجتمع عليه يف القراءة بمكة حتى مات

ِصفاته اخللقية   خيـضب ، أبـيض اللحيـة، أسمر أشـهل العينـنيً جسيامً كان طويال:َ
 ، نعـم: قرأت عىل ابن كثـري ؟ قـال: قلت أليب عمرو البرصي: قال األصمعي.باحلناء

 . وكان ابن كثري أعلم بالعربية من جماهد،ختمت عىل ابن كثري بعدما ختمت عىل جماهد
 عن عبد اهللا بن السائب وجماهد بن جرب ودرباس موىل اً أخذ القراءة عرض:شيوخه 

 .ابن عباس
 بن كعب، وقرأ عمر بن اخلطاب َّيبُب وأوقرأ عبد اهللا بن السائب عىل عمر بن اخلطا

 . عىل رسول اهللا  وأيب بن كعب
 ،  وإسـامعيل بـن مـسلم، إسامعيل بن عبد اهللا القـسط: روى القراءة عنه:تالميذه 

 ومحـاد بـن زيـد وخالـد بـن ، ومحاد بـن سـلمة، واحلارث بن قدامة،وجرير بن حازم
 وابنه صدقة بن عبداهللا ،وشبل بن عباد ، وسليامن بن املغرية، واخلليل بن أمحد،القاسم



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٧٦

 وعيل بن ، وعبد امللك بن جريج، وعبد اهللا بن زيد بن يزيد، وطلحة بن عمرو،بن كثري
  . وقزعة بن سويد وغريهم، والقاسم بن عبد الواحد، وعيسى بن عمر الثقفي،احلكم

حرضت  (: قال سفيان بن عيينة، بمكة) ه١٢٠( تويف ابن كثري رمحه اهللا سنة :وفاته 
 .)جنازة ابن كثري الداري سنة عرشين ومائة

 : راويا ابن كثري املكي
 .هو املقدم يف األداءالبزي وقنبل والبزي: نيراويبن كثري الواختار ابن جماهد 

                                          
طبقات  ،٨٦ص١، معرفة القراء للذهبي ج٤٤٣ص١غاية النهاية البن اجلزري ج ،٦٤السبعة البن جماهد ص )1(

، وفيـات األعيـان ١٥٧ص١، شـذرات الـذهب ج٢٦٨ص ٤تـاريخ اإلسـالم ج ،٤٨٤ص ٥ابن سعد ج
 .١١٥ص٤لزركيل جل، األعالم ٣١٨ص ٥أعالم النبالء ج، سري ٤١ص٣ج

  .١١٩ ص ١ ، النرش البن اجلزري ج ٦،التيسري أليب عمرو ص٩٢السبعة البن جماهد ص  )٢(
  .١٢١ ص ضاءة يف بيان أصول القراءة لعيل حممد الضباعاإل )٣(



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٧٧

 : البزي •
 مقرئ مكة ومؤذن املسجد ،أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة

 .) ه١٧٠ (احلرام ولد سنة
ــه:شــيوخه  ــرأ عــىل أبي ــن ســليامن ووهــب ، ق ــة ب ــاد وعكرم ــن زي ــد اهللا ب    وعب
 .بن واضحا

بـن اروى عن ابن كثري بواسطة فقرأ عىل عكرمة بن سليامن عن إسامعيل بن عبداهللا 
 .قسطنطني املعروف بالقسط عن ابن كثري

 ،د بن فـرح وأمح، واحلسن بن حباب، قرأ عليه إسحاق بن حممد اخلزاعي:تالميذه  
 ومـرض بـن ، وموسى بن هـارون، وحممد بن هارون، الربعي حممد إسحاقربيعةوأبو 

 . وغريهم،حممد الضبي وأبو عيل احلداد
 .  بمكة وله ثامنون سنة رمحه اهللا) ه ٢٥٠( تويف البزي سنة :وفاته 

                                          
، شذرات ٤٥٥ص١،العرب ج١٧٣ص١، معرفة القراء للذهبي ج١١٩ص١غاية النهاية البن اجلزري ج )1(

 .٩٨ص١، النرش ج١٢٠ص٢الذهب ج



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٧٨

  : قنبل•
القـراء  شـيخ ، أبـو عمـر املكـي،حممد بن عبد الرمحن بن خالد املخزومي موالهم

 ولـد سـنة ، ألنه من أهل بيت بمكـة يعرفـون بالقنابلـة)قنبل( لقبه ،باحلجاز يف زمانه
 .) ه١٩٥(

 . عن أمحد بن حممد بن عون النبال، وروى عن البزياً أخذ القراءة عرض:شيوخه

 القـواس عـن  النبـالروى عن ابن كثري بواسطة فقرأ عىل أيب احلسن أمحد بن عون
 .ل بن عبد اهللا القسط عن ابن كثريوهب بن واضح عن إسامعي

 أبو ربيعة حممد بن إسحاق، وحممد بن عبد العزيز بـن عبـد اهللا بـن الـصباح، :تالميذه 
بن حممـد بـن اوإسحاق بن أمحد اخلزاعي، وحممد بن محدون، والعباس بن الفضل، وأمحد 

 . هارون، وأمحد بن موسى بن جماهد، وحممد بن أمحد بن شنبوذ وغريهم

 .  بمكة رمحه اهللا عن ست وتسعني سنة) ه ٢٩١( تويف سنة : وفاته

بروايـة حفـص بـناً األصل يف من يقرأ هذه الرواية أن يكـون جمـاز  
سـليامن مـن قــراءة عاصـم بــن أيب النجـود مـن طريــق الـشاطبية، ودرس مقدمــة يف 

 . اًولذلك سنقترص عىل ما خيالف فيه ابن كثري حفص القراءات،

                                          
 ص ٢،تـذكرة احلفـاظ ج ٢٣٠ ص١، معرفة القراء للـذهبي ج١٦٥ ص٢غاية النهاية البن اجلزري ج )1(

 .٩٨ ص ١، النرش ج١٩٠ ص٦لزركيل جل، األعالم ٦٥٩



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٧٩

 

 :البسملة
 قرأ بإثبات البسملة بني السورتني

ة ــــسنَّ ــــسورتني ب ــــني ال ــــسمل ب ٍوب ُ ْ َ ُّ ْ َ ِْ ِ َ َ َ َ ََ  

 

َرجــــال نموهــــ ْ ََ َ ٌ ــــة وحتمــــالِ َا دري ًُّ َْ َ َ َ ِ 
 

 . من الفاحتة-١-وعد البسملة آية رقم 

 :املد والقرص
 .) حركات٤(له يف املد املتصل التوسط -١

ــــٌف أو ياؤ ُإذا أل َ ْ َ َِ َ ــــرسةِ ــــد ك ــــا بع ٍه َ ْ َ َ ْ َ َ  

 

َأو الواو عـن ضـم لقـي اهلمـز طـوال َ ِّْ ْ ُ َُ َْ َ َْ َّ ِ ِ َ
  

 

 .له يف املد املنفصل القرص حركتان-٢
فــصل فالقــرص  ُفــإن ينْ ْ َ َ َ ْ َْ ْ ِ َ ًره طالبــِادَبــِ ُِ َ   اْ

 

ــــام َبخلفه ِ ِِ ْ ــــك درا وخمــــضالُ َ يروي َ ْ ُ َ َ ُ َْ ِ
  

 

  :صلة ميم اجلمع

 بواو حيث وقعت إذا كـان بعـدها متحـرك، قرأ ابن كثري بضم ميم اجلمع وصلتها
﴿:مثل              σ            ﴾ ]٦:البقرة[.   

                                          
 .٣٧، الوايف للقايض ص ١٠٠لشاطبي بيت رقم  لحرز األماين  )1(
 .٢٧القرآن، عبد الفتاح القايض ص الفرائد احلسان يف عد آي  )2(
  .٣٢٩ ص١، فتح الوصيد للسخاوي ج١٦٨لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )3(
 .٥٠، رساج القارئ البن القاصح ص١٦٩لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )4(



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٨٠

ــل حمــرك ــع قب ــيم اجلم ٍوصــل ضــم م َِّ ْ َ ََّ ُ ََ ْ ْْ ََ ِِ ِ
  

 

ًدراكــــ َ َ وقــــالون بتخيــــريه جــــالاِ ٌ ََ َِ ِ ِ ْ َ ِ ُ
  

 

 حـركتني سـواء وقـع بعـد مـيم وألنه يقرأ بقرص املنفصل فتمد واو الصلة بمقدار
 أو غريه، ويوقف عليها بالسكون، وإذا وقع بعد ميم اجلمـع سـاكن كقولـه ٌاجلمع مهز

﴿ :تعاىل        ﴾ويوقف  ضم للتخلص من التقاء الساكننيُ ت فإهنا ال توصل وإنام
 .عليها بالسكون

 وقف عىل تاء التأنيث املرسومة تاء باهلاء 
 ﴿نحو     ﴾]يقف عليها، ]٣٢:الزخرف ﴿   ﴾ ،﴿  ﴾ ]الدخان: 

﴿  وقف عليها،]٤٣   ﴾. 
ــــاء مؤنــــث ــــاء ه ــــت بالت ٍإذا كتب َِّ ََّ ُْ ُ َ ِ ِ َ ُ َ ِ  

 

ـــْف حقـــا رىض ومعـــوال َفباهلـــاء ق ِّ َ َ َُ ً ِ َّ ْ َِ ِ َ ِ
  

 

﴿ ووقف عىل -    ﴾ باهلاء حيث وقع ﴿  ﴾.  

ـــه  ـــا أب ـــْف ي ْوق َ َ ََ ـــأينِ ـــا وك ـــؤا دن ِكف َِّ َ ََ َُ ً ْ  

 

ُالوقــوُف ُ ــاء حــصال ْ ــون وهــو بالي َبنُ ِّ ُ َ َ َِ ْ ِ ِْ ٍ
  

 

﴿ووقف البزي عىل  -     ﴾ ]باهلاءاً مع]٣٦:املؤمنون  ﴿   ﴾،  ووقف عليهـا
 .قنبل بالتاء

ٍويف الالت مع مرضات مع ذات هبجة َِ ْ ْ َْ َ َ ْ َ ََ َ ََ َّ  

 

ــه ر ــات هادي ُوالت رىض هيه ِ ِ َ ََ ً ََ ْ َِ ــالَ َف ِّ
  

 

                                          
  .٦٣، اإلضاءة ص ٤٢، الوايف للقايض ص١١١لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )1(

  .١٤٩، الوايف للقايض ص٣٧٨ ي بيت رقملشاطبلحرز األماين  )2(

 .١٥٠، الوايف للقايض ص٣٨٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )3(
 .٥٥٤ ص١لسخاوي جل، فتح الوصيد ٣٧٩لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )4(



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٨١

﴿وقف ابن كثري عـىل كلمـة  :مالحظة   ﴾ حيـث وقعـت بالتـاء، وكـذلك
﴿    ﴾]٦٠:النمل[، ﴿    ﴾]٣:ص[. 

﴿ ووقف البزي عىل الكلامت اخلمس االستفهامية وهـي - ﴾ و﴿ ﴾ و﴿ ﴾ 
﴿و ﴾و ﴿ ﴾بوجهني : 

 . هباء السكتيقف.٢      إسكان امليم كحفص، وهو املقدم. ١
ــ ــه ل ــْف وعم ــه ق ــه ومم ِوفيم ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ََّ ََ ــهـَّ ْمه بم َْ َِ  

 

ــال ــع جمه ــزي وادف ــن الب ــف ع َبخل َِّ ْ ْ َ ِّ ََ ُ ِّ َْ ِْ ٍ ُ ِ
  

 

 :هاء الكناية
 قرأ بإشباع حركة هاء الضمري وصلتها  بياء مدية أو واو مدية إذا كان بعدها متحرك

﴿ :مثل) ولو كان قبلها ساكن(           ﴾ ،﴿           ﴾.  

ْومـــا قبلـــه التـــسكني البـــن كثـــريهم ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َّ ُ ْ ََ َ  

 

ــ ــه مهان ًوفي َ َُ ِ ــص أخــو والاِ ــه حف َ مع ِ ُ َ ٌ َ ُ ْْ َ
  

 

ــرأ  ﴿وق     ﴾ ]ــور ﴿ ، و]٥٢:الن    ﴾ ]ــر ــصلة اهلــاء، و]٧:الزم ﴿ ب     ﴾ 
﴿و  بكرس اهلاء وصلتها،]٢٨:النمل[    ﴾ ]بـضم ]٣٦:الـشعراء[و، ]١١١:األعـراف 

 .اهلاء وصلتها وزاد بعد اجليم فيهام مهزة ساكنة
﴿ قرأ -       ﴾ ]بكرس اهلاء مع الصلة]٦٣:الكهف، ﴿    ﴾ ]١٠:الفـتح[ ،

 .بكرس اهلاء
ــص فألقــه ويتقــه ــنْهم وعــن حف ْوع َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َِّ ْ َ َ ٍْ َ ــال  َْ ــف وأهن ــوم بخل ــفوه ق ــى ص َمح َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ

  

                                          
 .١٥١، الوايف للقايض ص٣٨٦لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )1(

 . ٨٠،املزهر ص٣١٨ ص١لسخاوي جلالوصيد ، فتح ١٥٩لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )2(



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٨٢

ُوإســكان يرضــه ي ُ َ ََ ْ ُْ َ ٍمنُــه لــبس طيــبِ ِّ ُ ْ َُ ُ ْ  

ـــر ـــى نف ٌوع َ َ ـــاكنً َ ـــاهلمز س ـــه ب ِأرجئ َ ْ ِْ َ ْ ِ ُ ْ ِ   اَ

 

ـــام َبخلفه ِ ِِ ْ ـــرصُ َ والق ْ َ ْ ـــاذكره نـــوفالَ َ ف َ ْ َْ َُ ْ ُ 

ــفَّ دعــواه حــرمال ــاء ضــم ل َويف اهل َْ ْ ٌَّ ُ َ َ َْ ََ ِ َ  

 

 :السكت واإلدراج
﴿ عليهــاسكت يــ وملالتاليــة أدرج املواضــع -       ﴾ ]مــع  ]٢ ،١:الكهــف

﴿اإلخفــاء،          ﴾]٥٢:يــس[ ،﴿   ﴾ ]مــع اإلدغــام،  ]٢٧:القيامــة﴿  

 ﴾]مع اإلدغام ]١٤:املطففني. 
ٌوســكتة حفــص دون قطــع لطيفــة َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ َ  

ـــون ِويف ن ُ ِ ـــن راقَ ٍ م َ ـــدنَْ َ ومرق ِ َ ْ َ َا والَ   ِمَ

 

ــف ِعــىل أل ِ َ َ ــَ ــوين يف عوج ً التنْ َ ِ ِ ِ ِ ــالاَّ َ ب َ
  

َبــل ران والبــاقون ال ْ َْ ُ ََ َ َ ســكت موصــالََ َ ُ ََ ْ  
 

 : واإلظهاراإلدغام
﴿  أدغم النـون يف الـراء يف-   ﴾ ]والـالم يف الـراء يف ]٢٧:القيامـة ﴿   ﴾ 

 .]١٤:املطففني[
﴿ وقرأ       ﴾ ]باإلظهار]١٧٦:األعراف .  
﴿ و      ﴾ ]مع سكون الباء وقلقلتها( باإلظهار ]٢٨٤:البقرة (.  

﴿وللبزي يف       ﴾ ]اإلدغام واإلظهار: وجهان]٤٢:هود  . 
                                          

 .٣٣٥، املزهر ص٣٤٠ص٢لسخاوي جلفتح الوصيد ١٦١لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )1(
 .٢٧٧بن القاصح صال،  رساج القارئ ٨٣١، ٨٣٠لشاطبي بيت رقم  لحرز األماين  )2(
 .٦٣ ، اإلضاءة ص ١١٦السبعة البن جماهد ص )3(



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٨٣

 :مل يمل ابن كثري أي كلمة يف القرآن. 

﴿  ومل يمل فتحة الراء يف    ﴾ ] بل ضم امليم وفتح الراء]٤١هود آية ،. 
َويف ضــ ِ ــا ســواهم وفــتح يــاَ َم جمراه ُ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ  

 

ـــا نـــص ويف الكـــل عـــوال ـــي هنَ َبنَ ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

 :اهلمز واإلبدال
ــ ــا كانــت اهلمــزة حرف ــد املخــرج شــديداًمل ــوراً بعي ــال العــرب اً مــصمتاً جمه   ، م

ــن  ــرأ اب ــذف، وق ــل أو باحل ــسهيل أو بالنق ــدال أو الت ــا باإلب ــزة إم ــف اهلم   إىل ختفي
 ال هيمزهـا اًظ معينة، كام مهز ألفاظـالفأال وبالنقل وباحلذف وبالتسهيل يف كثري باإلبد
 .حفص

 : اإلبدال: ًأوال
 . أن تقلب اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها:واإلبدال

 :قرأ ابن كثري باإلبدال يف الكلامت التالية
﴿  قرأ-      ﴾ ]اًة ألف، بإبدال اهلمز]٩٦:األنبياء[و] ٩٤:الكهف. 
﴿ قرأ -   ﴾ ]اً، بإبدال اهلمزة واو ]٨:اهلمزة][٢٠:البلد. 

ــ ــامهز مع ًومؤصــدة ف ََ ُْ ِْ ْ ٌ ــى محــىاَ ً عــن فت ًِ َ ْ َ  
 

َوال َّ عمَ َيف والـشمس بالفـ َ ْ ِ ِ ْ َّ َ َاء وانجـالِ َ َْ ِ 

 

                                          
 .٦٣اإلضاءة ص  ،٢٣ ص٢، النرش  ج ٤٨التيسري للداين ص ، ١٤٦السبعة البن جماهد ص )1(
 .٣٠٢،املزهر ص ٢٣٧، الوايف للقايض ص ٧٥٧لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )2(



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٨٤

 : احلذف:اًثاني
 . هو إزالة اهلمز بحيث ال يبقى هلا أثر، ويسمى اإلسقاط:واحلذف

 :ري باحلذف يف الكلامت التالية قرأ ابن كث
﴿  قرأ-   ﴾ ]بضم اهلاء من غري مهز  ]٣٠:التوبة. 
﴿ روى قنبل-   ﴾  بحذف األلـف ]٣٨:حممد[ و]١٠٩:النساء[ و]١١٩ ،٦٦:آل عمران[يف 

 .التي بعد اهلاء
﴿قرأ ابن كثري -     ﴾ ء بعد اهلمزة بدون يا]٤:الطالق[ و]٢:جادلةامل[ و]٤:حزاباأل[ يف. 

 .اً ووقفًفقنبل حيذف الياء الساكنة مع حتقيق اهلمز وصال
 :وللبزي يف اهلمز وجهان

 . اً ووقفًوذلك وصال؛ ًإبداهلا ياء ساكنة مع إشباع األلف قبلها. ١
 :تسهيل اهلمزة بني بني ويف حرف املد وجهان. ٢

 . وهو املقدم- حركات٤-املد.  أ
 .القرص. ب

 . اهلمزة فبالروم مع املد أوالقرصوحال الوقف بتسهيل
ـــل ا ـــاهلمز ك ُّوب ُ ِ ْ َ ْ ِ ـــَ ـــَّالل َء والي َْ ـــدهِ ُاء بع ْ ََ ِ

  

 

ـــ ـــا وبي َذك َِ َ ـــج مهـــالَ ـــاكن ح َاء س َّ َُ َّ َ ٍ ِ ٍ
  

 

                                          
 .٨٣، الوايف للقايض ص٧٧بن القاصح ص ال، رساج القارئ ١١١٤حرز األماين بيت رقم )1(

 .٢٨٠، الوايف للقايض ص٩٦٥لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )2(



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٨٥

﴿ ويف الوصل حال اإلبدال جيوز له يف -        ﴾ ]وجهان]٤:الطالق  : 
 . واإلدغام. ب      .اإلظهار مع سكتة يسرية بني الياءين وهو املقدم. أ

 :النقل: اًثالث
 وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمـزة مـن اللفـظ 
  :بعد نقل حركتها إىل احلرف الساكن الذي قبلها، قرأ ابن كثري بالنقل يف األلفاظ التالية

﴿:إذا كـان قبـل سـينه واو أو فـاء نحـو) سـل(فعل األمر  -   ﴾و ﴿    ﴾ 
﴿  ﴾ ﴿   ﴾ ﴿    ﴾ اهلمزةسقطأفتحة إىل السني والنقل ف  . 

 - ﴿    ﴾و ﴿   ﴾  سقط اهلمزةأنقل فتحة اهلمزة إىل الراء وفكيف أتيا. 
﴿ وقرأ ابن كثري -   ﴾ ]بالم مفتوحة بال مهزة وصل قبلها ]١٣:ص[ و]١٧٦:الشعراء 

 . تاء التأنيث عىل وزن طلحةوال مهز بعدها وفتح
  : وهي، غري مهموزة يف رواية حفصاً مهز ابن كثري ألفاظ:اهلمز :اًرابع

﴿ قرأ  -   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ حيث وقع هبمز الواو . 
ــصابئون خــذ ــز وال ــصابئني اهلم ْويف ال َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ

  

 

ــزؤ ًوه ْ ُ ــؤاَ ً وكف ْ ُ ــصالَ ــسواكن ف َا يف ال ُِّ َِ ِ َّ
  

 

﴿ قرأ -   ﴾ ]ثم مد بدل،بزيادة مهزة وياء مع املد املتصل ،]٩٨:البقرة. 
ُودع يــــاء ميكائيــــل واهلمــــز قبلــــه ْ َ َ ْ َ ََ ََ َْ ْ ََ ِ َِ  

 

َعــىل حجــة واليــاء حيــذُف أمجــال ََ ْ ُ ََ ْ ُ َ َ َّ ُْ ٍ
  

 

                                          
 .١٢٤  ص للضباعاإلضاءة)1(

 .١٩٥، املزهر ص١٦ ص ٢لسخاوي ج ل، فتح الوصيد ٤٦٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )2(
 ١٧١لقايض صل، الوايف ١٥٤بن القاصح صال، رساج القارئ ٤٧٣حرز األماين بيت رقم  )3(



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٨٦

﴿قرأ  -     ﴾  هبمزة بعد األلف مـع املـد املتـصل وحتـرك حـسب موقعهـا مـن
 :اإلعراب

قــــو ِل زكريــــا دون مهــــز مجيعــــهُ َ ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُ َّ ْ  

 

ــري شــعبة االوال ــع غ ــحاب ورف َص َُّ َ ْ ٌ َ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ ِ 


 

﴿ قرأ -   ﴾ ]هبمزة مضمومة بعد اجليم]٥١:األحزاب ،. 
ـــرأ - ﴿ ق   ﴾ ]ـــة ـــدها]١٠٦:التوب ـــد اجلـــيم وبع ـــضمومة بع ـــزة م   ، هبم

 .واو مدية
ْووحـــد هلـــم يف هـــود ترجـــى مهـــ ُّ ْ َْ ِ ُ َْ ِّ َ َُ ُ ُزهَ ُ  

 

ــد حــال ــون وق َصــفا نفــر مــع مرجئ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َُ ْ ُ َ ٍ
  

 

﴿  قرأ-   ﴾]هبمزة ساكنة بعد الضاد]٢٢:النجم .  
﴿  قرأ-     ﴾ ]هبمزة مفتوحة بعد األلف مع املد املتصل]٢٠:النجم . 
﴿روى قنبل  -   ﴾ ]هبمزة مفتوحـة مكـان ]٧١:القصص[ و]٤٨:األنبياء[و ]٥:يونس 

 .لياءا
ـــزي روى - ﴿ الب          ﴾ و﴿      ﴾ و﴿     ﴾و ﴿     ﴾ يف 

﴿يوسف و        ﴾يف الرعد بوجهني : 
 وتـأخري اليـاء وفتحهـا يف اًىل موضع الياء مع إبـدال اهلمـزة ألفـإتقديم اهلمزة .١

 .وافقتها لرسم املصحفونالحظ م،الكلامت اخلمس، وهو املقدم
 .كحفص. ٢

                                          
 .٢٢٢ص، املزهر ١١٤ ص ٢لسخاوي ج ل، فتح الوصيد ٥٥٣لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )1(
  .٢٣٢، الوايف للقايض ص٢٣٧، رساج القارئ ابن القاصح ص٧٣٤لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )2(



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٨٧

 :اهلمزتان يف كلمة
  : التقتا يف كلمة واحدةٍ مهزيت قطعِّلُقرأ بتسهيل اهلمزة الثانية من ك

 هو النطق باهلمزة بحالة متوسطة بني اهلمزة املحققة، وبـني حـرف املـد :والتسهيل
 :نحــو فتــسهيل اهلمــزة املفتوحــة بجعلهــا بــني اهلمــزة واأللــف ،املجــانس حلركتهــا

﴿   σ ﴾واملضمومة بني اهلمزة والواو نحو ، :﴿     4 ﴾، 
﴿ :واملكسورة بني اهلمزة و الياء نحو   ﴾. 

σ﴿  وقــــرأ-     ﴾ ]٧٣:آل عمــــران[  ﴿   ﴾]و،]٨١:األعــــراف ﴿    σ ﴾ 
 .، بزيادة مهزة استفهام وسهل الثانية حسب القاعدة]٢٠:األحقاف[

﴿ قـرأ -  σ ﴾ ]باالســتفهام مـع تـسهيل اهلمــزة ]٤٩:الـشعراء[و]١٢٣:األعـراف ، 
 .الثانية،وبعدها ألف

﴿  واختلف راوياه  يف -   ﴾ ]فـرواه البـزي باالسـتفهام ورواه قنبـل ]٧١:طه ،
 . باإلخبار كحفص

ٍوحقــــَق ثــــان صــــحبة ولقنْبــــل ُ َ َ ْ ُ َ َُ ٌ َ َِّ ٍ
  

 

ـــــ ـــــقاطه األوىل بط ِبإس ُِ ِ ِ َ ْ ـــــبالِ َه تق ُِّ ُ
  

 

ــا أيــض- ــن اً  واختلف ــزة األوىل م ﴿  يف اهلم  σ ﴾ ]ــراف ﴿ و ]١٢٣:األع  σ ﴾ 
 . قنبلاً يف حالة الوصل فحققها فيهام البزي وأبدهلا واو]١٦:امللك[

ٌويف كلهــــا حفــــص وأبــــدل قنْبــــل ُ َ ْ ُِّ ْ َ ٌ َ َ ََ َ ُ  

 

َيف األ ْ ها الـواو واملِ َعراف منْ َ َ َْ ِ ِ َ َلـك موصـالْ ِْ ْ ُ ِ
  

 

                                          
 .٦٣،اإلضاءة ص٢٨٧ ص ١، النرش ١١٢التيسري أليب عمرو الداين ص  )1(

 .٩٨املزهر ص ،٣٤٨ ص ١لسخاوي جل، فتح الوصيد ١٩٠لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )2(



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٨٨

 :اهلمزتان من كلمتني
 مهزتا قطع من كلمتني واختلفتا يف احلركة بـأن تاتفق راويا ابن كثري إذا تالصق

 : كانت
﴿نحو  ،األوىل مفتوحة والثانية مضمومة. ١    ﴾ يـسهل اهلمـزة الثانيـة بـني  

 . اهلمزة والواو
﴿ :األوىل مفتوحة والثانية مكسورة، نحو. ٢      ﴾ يسهل اهلمـزة الثانيـة بـني 

 .اهلمزة والياء
﴿ :األوىل مضمومة والثانية مفتوحة، نحو.٣      ﴾خالصة اً يبدل الثانية واو 

 . مفتوحة
﴿ :األوىل مكسورة والثانية مفتوحة، نحو. ٤     ﴾ خالصة ًفله إبدال الثانية ياء 

 .مفتوحة
﴿ : مكسورة، نحواألوىل مضمومة والثانية. ٥     ﴾فله وجهان  : 
 .  خالصة مكسورة،وهو املقدماًإبداهلا واو. أ

 .  تسهيلها بني اهلمزة والياء. ب
 :وإذا اتفقتا يف احلركة فاختلف البزي وقنبل كام ييل

﴿ :املفتوحتان نحو. ١     ﴾ فالبزي يسقط اهلمزة األوىل. 

                                          
  .٧٠لقايض صل، الوايف ٦٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٩١حرز األماين بيت رقم )1(



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٨٩

﴿ :املكسورتان نحو. ٢     ﴾فالبزي يسهل األوىل وحيقق الثانية . 

﴿املضمومتان نحو . ٣            ﴾فالبزي يسهل األوىل وحيقق الثانية  . 
﴿وزاد يف       ﴾ ]مع إدغام الواو التي قبلهـا فيهـا اًإبدال األوىل واو ]٥٣:يوسف 
﴿ا مهزة حمققـةبعده) غري ممدودة(  مشددة مكسورةاًفتصري واو     ﴾ وهـو الوجـه 

 :فيكون يف هذه الكلمة للبزي ثالثة أوجه مرتبة كالتايل املقدم،
      .اًإبدال األوىل واو.١
 .تسهيل األوىل مع التوسط.٢

 .تسهيل األوىل مع القرص.٣
 : ولقنبل يف األنواع الثالثة وجهان* 
      .حتقيق األوىل وتسهيل الثانية. أ

  :، كالتايلأو إبدال الثانية حرف مد. ب
﴿نحو     فيسهل الثانية، وهو املقدم:املفتوحتان. ١    σ﴾، أو يبدل اهلمـزة الثانيـة

﴿ إذا كان بعده متحرك اً طبيعياًحرف مد يمد مد    ﴾،إذا اً مـشبعاً ويمد مد 
﴿ :كان بعده ساكن نحو          ﴾. 

﴿وزالوجهــان يف وجي     ﴾]و]٦١:احلجــر ﴿         ﴾ ]٤١:القمــر[ 
(، فإن وقف عىل ًوصال  (فباإلشباع فقط.  



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٩٠

﴿ فيسهل الثانية نحو :املكسورتان. ٢      …﴾ أو يبدل اهلمـزة الثانيـة حـرف مـد 
﴿     ﴾ . 

﴿وجيوزالوجهان يف       ﴾ ]فإن وقف عىلً وصال]٣٢:األحزاب ،)  ( فباإلشباع
 .فقط
 :نحـو اً طبيعيـاًفيسهل الثانية أو يبدل اهلمزة الثانية حرف مد يمد مد :املضمومتان. ٣

﴿          ﴾ ،وال يوجد غريها يف القرآن. 
اهلمـزة األوىل وحمل التسهيل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقط، فإن وقفت عـىل 

 . وابتدأت بالثانية فال بد من التحقيق يف اهلمزتني
ٍواعلم أنه جيوز يف حرف املد الواقع قبل مهز مغري  َّ  : وجهانَُ

 . حركتانالقرص.٢ . حركات٤توسط ال.١
•﴿: إن كان التغري بالتسهيل، نحوتوسط ويرجح ال    ﴾. 

﴿: ويرجح القرص إن كان التغري باإلسقاط، نحو    ﴾. 
 :، مع أن الشاطبي قال٥١ بام قدمه شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص ًعمال

ـــري ـــل مهـــز مغ ـــد قب ـــرُف م ٍوإن ح َِّ ُ ْ َ َْ ٍ َ َ ْ َ ََ ِّْ  

 

ْجز قــرصه والـــَيـ َ ُ ُُ ْ َ َمد مــا زال أعــدالـْ ََ ُّْ ََ َ َ 
  

 

                                          
رجح الشاطبي والداين التوسط يف احلالني كام يف البيت السابق، انظر إبراز  ،٢٠٨حرز األماين بيت رقم )1(

 . للداين، باب ذكر اهلمزتني من كلمتني، وانظر التحبرياملعاين أليب شامة، والتيسري 



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٩١

 :ياءات اإلضافة
م والفعـل واحلـرف،  هي ياء زائدة تدل عـىل املـتكلم تتـصل باالسـ:وياء اإلضافة

﴿وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء، فتقول يف  ﴾ : َّإن ، ُهَِّن وإَكَِّنوإِ
 .وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان

﴿ :قرأ ابن كثري بفتح ياء اإلضافة قبل مهزة قطع مفتوحة، نحو -      ﴾،  وقبـل
﴿: التعريف نحومهزة وصل مقرونة بأل         ﴾ مهزة وصل غري  وقبل
﴿ :مقرونة بأل التعريف، نحو       ﴾،إال ما استثني . 

﴿ :قرأ ابن كثري بإسكان ياء اإلضافة قبل مهزة قطع مكسورة، نحو -     ﴾ إال ما 
﴿ :و وقبل مهزة قطع مضمومة، نح،استثني       ﴾ون استثناء بد. 

أمـا يــاء اإلضــافة الواقعــة قبــل حــرف غـري اهلمــز ففــتح اليــاء يف موضــعني مهــا 
١.﴿    ﴾ ]٢    ]٥:مريم.﴿     ﴾ ]٤٧:فصلت[. 

 :وأسكن الياء يف مواضع، هي
﴿ أسكن الياء يف كلمة -   ﴾]٢٨:نوح[، و]٢٦:احلج[و ، ]١٢٥:البقرة[. 
﴿ أسكن الياء يف كلمة -  ﴾ ]٧٩:األنعام[، و]٢٠:آل عمران[. 

ــم عال ًوع ُ ََّ ــنَ ــوح ع ــي بنُ ــي وبيت ْوجه ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِِ  
 

ــال ــوى وســواه عــد أص ًل ْ ُ َ َ ًَ ْ ُ ِ َ لــيحفالِ َ ْ ُ ِ
  

 

﴿ أسكن الياء يف كلمتي -  ﴾ ]و]٢٨:املائدة ،﴿  ﴾]١١٦:املائدة[ . 
                                          

 .١٥٢لقايض صل، الوايف ١٣٢بن القاصح صال رساج القارئ ،٦٣التيسري للداين ص  )1(
  .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٤لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )2(



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٩٢

ًويف إخــويت ورش يــدي عــن أويل محــى ِْ ِِ ُ ْ َ َ َ ََ ٌ ِ ْ ِ ِ  
ــي وأ َوأم َُ ــن صــحبةَِّ ا دي ــكنَ ٍجــري س َِ ْ ُ ُ ِّْ ُ ِ  

 

ـــسا وايف املـــال ـــل ك ـــيل أص َويف رس ُ ٌَ َ ُ ُِ َِ ْ ََ َ ِ
  

ـــال ـــوف جتم ـــاءي لك ـــاءي وآب َدع َّ َ َ ٍ ُِ ِ َِ َُ 

 

﴿ أسكن الياء من كلمة -  ﴾حيث وقعت . 
﴿ أسكن ياء - ﴾ ]٦٩، ٢٣:ص[،]١٨:طه[،]٢٢:إبراهيم[. 

ـــوا ـــن وراءي دون ـــاءي م ُومـــع رشك َُّ َ َ ْ ْ َِ َِ َِ َ َ  
ِويل ٌ نعجــةَ َ ْ ــني مــع معــيَ ِ مــا كــان يل اثنَ َ َ ْ َْ ِ ْ َِ َ  

ْوفـــتح ويل فيهـــا لـــورش وحفـــصهم ِْ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ْ  

 

ِول َي دين عن هـاد بخلـف لـه احلـالـَ َ ْ َ ُْ ٍْ ٍ ُِ ِ َ َ ِ
  

ــال ــامن ع ًث َُ ٍ ــن جــالَ ــان ع ــة الث َ والظل َّ ُ ُِّ ْ ََ ِ َّ  

ــــايل َوم َِ ــــتكمالَ ــــكن ف ــــس س َ يف ي َُ َْ َِّ ْ ِ
  

 

﴿  وللبزي يف- ﴾ اإلسكان أو الفتح:  وجهان]٦:ونالكافر[ يف. 

 : الزوائدياءات
 واختلـف القـراء يف إثباهتـا ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة
 . وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف،اً ووقفًوحذفها وصال

 : يف عـدد مـن األلفـاظ، نحـواً ووقفـً قرأ ابن كثري بإثبات اليـاء الزائـدة وصـال-
﴿    ﴾ ]و، ووقف بإثبات الياء يف عدد من األلفاظ، نح]٣٢:غافر: ﴿     

     ﴾ ]٩٦:النحل[. 

                                          
 .٥٨٦ ص١لسخاوي جل، فتح الوصيد ٤٠٣، ٤٠٢لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )1(

 .١٥٨ صعبدالفتاح القايضلالوايف  وما بعده،٤١٥لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )2(



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٩٣

﴿  حذف الياء يف كلمة-     ﴾ ]اً ووقفً وصال]٣٦:النمل . 
مــل آتــاين ويفــتح عــن أويل ِويف النَّ ُ ْ ُ ُ َ ََ َ ْ ِ ِ ْ  

 

ًمحى وخالُف الوقف بني حـال ُْ َ َ ََ ْ ًِ ِ َالَ عـِْ
  

 

 ،اً بكيفية ختالف حفـصابن كثريها قرأكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 
وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبه هلـا 

  :وهذه األلفاظ هي
﴿  روى البزي -   ﴾بسكون الطاء حيث وقعت . 

ــ ــث أت َوحي ُ ْ َ ــىَ ْ خط ــاُ َّوات الط ٌ ــاكنَ ٌء س ِ َ ُ  

 

ٍوقــل ضــمه عــن زاهــد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ ــالُ ــَف رت َ كي َّ َ ْ َ 


 

﴿ قرأ -  ﴾و ﴿ ﴾بكرس احلرف األول حيث وقع وكيف وقع . 
ْوكــرس بيــوت والبيــوت يــضم عــن ُ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ َُّ ْْ ٍ ُ َ  

ًوضم الغيـوب يكـرسان عيونـ ُ َ ُ َُ َِ َ ِ ْ ِ ُ ْ ِ العيـوناَّ ُ ُ ْ  

 

ًمحى جلـة وجهـ ْ َ ٍ َِّ ِ عـىل األصـل اِ ْ َ َ َأقـبالَ َْ َ  
ًشــــيوخ ُ َ دانـــــه صــــحبه مـــــالاُ ِ ٌ َ ْ ُ ُ ََ 

 

 . كيف جاء بضم امليم﴾﴿ قرأ - 
ـــ ْومــتم ومتنَ ُِّ َِ َ يف ضـــم كـــرسهُّتِا مــَْ ِ ْ َِّ َ   اِ

 

ٌصــفا نفــر َ ََ ًورد َ ْ ــِ ُا وحفــص هنَ ٌ َ َا اجــتالَْ َ ْ
  

 

﴿ قرأ -     ﴾  ء ابـن خفف اليا) ١٣(   ففي آية– عدا لقامن -حيث وقع بكرس الياء
 .خفف الياء قنبل وفتحها البزي كحفص) ١٧(كثري ويف آية 

                                          
  .١٤٠بن القاصح صال، رساج القارئ ٤٢٩لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )1(
 .٢٠٥،املزهر ص ٥٠ ص ٢لسخاوي ج ل، فتح الوصيد ٤٩٤لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )2(
 .١٨٠، الوايف للقايض ص١٦١بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٠٣حرز األماين بيت رقم )3(

 .٢٤٩، املزهر ص١٨٣ ص٢لسخاوي ج ل، فتح الوصيد ٦٢٨حرز األماين بيت رقم )4(
 .١٩٧، الوايف للقايض ص١٨٤،  رساج القارئ ابن القاصح ص٥٧٤حرز األماين بيت رقم )5(



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٩٤

ــا ســواهم وفــتح يــا َويف ضــم جمراه ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

ـــــه أمحـــــد ـــــامن يوالي ُوآخـــــر لق َ ْ َ ِ ِ َِ ُ ٍَ َ ْ ُ َ  

 

ـــا نـــص ويف الكـــل عـــوال ـــي هنَ َبنَ ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

ه زاك وشــــــــيخه األوال َوســــــــكنَ َّ ُ ْ َ ُ ََ ُ َ ٍَّ َ َ  

 

﴿ قرأ -    ﴾، ﴿    ﴾بفتح الياء . 
ـــل فـــافتح يـــا مبينَـــة دنـــا َويف الك ََ ِّ َ َ ْ ٍَ ُ ْ َ ِّ ُْ  

 

َصحيحا وكرس اجلمع كم رشفـا عـال ًَ َ َُ ْ ْ َ َْ َِ ْ َ ً َِ
  

 

 . حيث ورد بكرس السني﴾﴿ قرأ -
ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتـني إذا كـان أول الكلمـة الثانيـة مهـزة  -

﴿ :، نحواً أصليًام ضها مضمومثالثوصل        ﴾ ]و ]٢١ ،٢٠:االرساء﴿     ﴾ 
 . ، ويكرس األول فيام عدا ذلك]٥٦:اإلرساء[

﴿ قرأ -   ﴾حيث وقع بتشديد الذال . 
ِوتــــذكرون الغيــــب زد قبــــل تائــــه ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

ًكــريام ِ ً وخــفُّ الــذال كــم رشفــَ ََّ َ ْ َ ِ ِ َ عــالاَ َ
  

 

 

                                          
  .٣٠٢، املزهر ص٢٧٣ ص٢لسخاوي ج ل، فتح الوصيد ٧٥٧لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )1(
 .٢٠١، الوايف للقايض ص١٩٠،  رساج القارئ ابن القاصح ص٥٩٥حرز األماين بيت رقم) 2(
 .٢٧٢، املزهر ص٢٢٧ ص٢فتح الوصيد السخاوي ج  ٦٨١ حرز األماين بيت رقم )3(



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٩٥

  :التكبري
 .روى البزي التكبري عند سور اخلتم، وهي من سورة الضحى إىل الناس -

ـأخر عـن رسـول اهللا : سبب ورود التكبري-   ، فقـال ذكر بعض العلامء أن الـوحي ت
﴿ فنزل جربيل بسورة،  قد ودعه ربه وقاله اًإن حممد: املرشكون  ﴾ فلام فرغ 

 . هللا تبارك وتعاىلاً شكرجربيل من قراءة السورة كرب النبي 
، ومجيع من أثبت التكبري لـه جـواز  سنة سواء كان يف الصالة أم غريها:حكمه -

 . التكبري وعدمه، وعدم التكبري هو املقدم
قـرأت عـىل : سـمعت عكرمـة بـن أيب سـليامن يقـول (: ما رواه البزي  قـال:هدليل

كرب عنـد خامتـة كـل سـورة : قال يلإسامعيل بن عبد اهللا املالكي، فلام بلغت والضحى 
كرب عند خامتة : حتى ختتم، فإين قرأت عىل عبد اهللا بن كثري فلام بلغت والضحى قال يل

خربه أنه قرأ عىل جماهد فأمره بذلك، وأخـربه أن ابـن عبـاس أحتى ختتم، وكل سورة 
 أمـره أمره بـذلك، وأخـربه أن أيب بـن كعـب أمـره بـذلك،  وأخـربه أن الرسـول 

 . )بذلك
إن تركت التكبري فقد تركت سنة من سنن رسول (:قال يل اإلمام الشافعي: قال البزي  

 .)اهللا 
                                          

  . وما بعدها٣٠٣ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )1(

  .٣١٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )2(

  .٥٣٢٥ يف املستدرك حديث رقم رواه احلاكم )3(



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٩٦

 فقط، أما  الزيادة عليه فلـيس )اهللا أكرب( ذهب اجلمهور إىل أن صيغته :صيغته -
  .من طريق الشاطبية 

  .ناس يبدأ التكبري من آخر سورة الضحى إىل آخر سورة ال:هؤه وانتهاؤبتدا ا-
 :مخسة أوجه ، وجه اجلائزة بني السورتني مع التكبرياأل

 الـسورة  أي قطع آخر السورة عن التكبري عن البـسملة عـن أول:قطع اجلميع  -١
 . التالية

﴿ :مثــــال                ﴾ •       •  • 
﴿             ﴾. 

ول الـسورة أخـر الـسورة  بـالتكبري بالبـسملة بـآي وصل أ: وصل اجلميع -٢
 .التالية

ــــــال ﴿ :مث            ﴾         ﴿    

      ﴾. 
 حتريك الساكن األول بالكرس عند وصله بـالتكبري للـتخلص مـن التقـاء ويالحظ

 . ترقيق الم لفظ اجلاللةالساكنني، ويلزم منه

                                          
وزاد ) .ه إال اهللا واهللا أكربلال إ(لامء التهليل قبل التكبري  وزاد بعض الع،٣٢٠ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )1(

 والتهليل مع التكبري مع احلمدلـة )ه إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمدلال إ(  التكبري عد بحميدبعض العلامء الت
ال يفصل بعضه عن بعض بل يوصل مجلة واحدة ، وال جتوز احلمدلة مع التكبري إال أن يكـون التهليـل 

 .امعه
 .٣٢٤ ص٢النرش ابن اجلزري ج) ٣(    .٣٢٥ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٢(

 

 .٣٢٤ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٤(



 

 ابن كثرية ءراقأصول   ٩٧

قف عليه ثم البسملة مـع الوقـف عليهـا ثـم وخر السورة بالتكبري ثم الآ وصل -٣
 .االبتداء بالسورة التالية

ــال ﴿ :مث                   ﴾       
﴿          ﴾. 

عند وصله بـالتكبري للـتخلص ) ة هاء الضمريصل( حذف الساكن األول ويالحظ
 .من التقاء الساكنني

لة  م عن التكبري والوقف عليه ثم وصـل البـس والوقف عليهاخر السورةآ قطع -٤
 .ول السورة التاليةأب

﴿ :مثال              ﴾ •     •   ﴿    

              ﴾.  
ول الـسورة أخر السورة بالتكبري والوقف عليـه ثـم وصـل البـسملة بـآ وصل -٥
 .التالية

ــال  ﴿ :مث                ﴾     •   ﴿  

           ﴾.حتريـك الــساكن األول بالكـرس عنــد وصـله بــالتكبري  ويالحـظ 
 .من التقاء الساكنني، ويلزم منه ترقيق الم لفظ اجلاللةللتخلص 

                                          
 .٣٢٣ ص٢النرش ابن اجلزري ج )١(
 .٣٢٤ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٢(
 .٣٢٢ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٣(



 

 أصول قراءة ابن كثري  ٩٨

 .  سورة كرب وقطع القراءة أي عىل آخر قراءته قطع القارئوإذا أراد -
 اً ال جيوز وصل آخر السورة بالتكبري بالبسملة والوقف عليها ألن يف ذلـك إهيامـ-

  .بأن البسملة آلخر السورة
ل التكبري بالبـسملة بـأول الـسورة ألن يف  ال جيوز الوقف عىل آخر السورة ووص-

 . بأن التكبري ألول  السورةاًذلك إهيام
 

                                          
 .٣٢٨ ص٢النرش ابن اجلزري ج )١(



 

 أيب عمروة ءراق أصول  ٩٩

 
َّهو زبـان بن العالء بن عمرو أبو عمرو التميمي املازين البرصي ، أحد القراء السبعة ولد 

اج ، فقرأ بـمكة واملدينـة ، وقـرأ َّجَبـمكة سنة ثـامن وستني ،  وتوجه مع أبيه ملا هرب من احل
 .   منه اًالقراء السبعة أكثر شيوخ بالكوفة والبرصة عىل جـامعة كثرية ، فليس يف اًأيـض

ـميد األعـرج وأيب َسمع أنس بن مالك وغريه ، وقرأ عىل احلسن البرصي وحـ : شيوخه
بن جبري وشـيبة بـن نـصاح وعاصـم بـن أيب النَّجـود وعبـد اهللا بـن إسـحق العالية وسعيد 

ي وجماهـد احلرضمي وعبد اهللا بن كثري املكي وعطاء بن أيب رباح وعكرمة بن خالد املخزومـ
بن جرب وابن حميصن ونرص بن عاصم وأيب جعفر يزيد بن القعقاع املـدين ويزيـد بـن رومـان 

 . ى بن يعمر وغريهم يوحي

 بـالقرآن والعربيـة مـع اًكـان عاملـ.   خلق كثريون اً وسامعاًروى عنه القراءة عرض : تالميذه
  .تعاىله اهللا مات بالكوفة سنة أربع ومخسني ومائة، رمح.الصدق والثقة والزهد 

  .السويس، والدوريحفص : نيراويرو عميب ألواختار ابن جماهد 

                                          
بن شاكر احمد مل، فوات الوفيات، ٢٨٨ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  ،٧٩السبعة البن جماهد ص )١(

 ١لــذهبي، جللقـراء ، معرفـة ا١٥٦ ص١يــاقوت احلمـوي جل، معجـم األدبـاء ٢٩ ص٢، ج الكتبـي
،وفيـات ٢٦٢ ص ١لنـووي ج ل ، هتذيب األسامء واللغات ٣٨ ص ٥ ،الكامل البن األثري ج١٠٠ص

 ،األعـالم ٢٣٧ ص ١ شـذرات الـذهب ج ٤٠٧ ص ٦ ، سري أعالم النبالء ج ٤٦٦ ص ٢األعيان ج 
 . ٤١ ص٣لزركيل جل

  .١١٩ ص ١جلزري ج  ، النرش البن ا٦ صلداين،التيسري ل٩٤، ٧١السبعة البن جماهد ص  )٢(



 

 مروراءة أيب عقأصول   ١٠٠

 
 

ولد أيـام املنـصور سـنة بو عمر الدوري النحوي ،  أحفص بن عمر بن عبد العزيز
مـام القـراءة يف إ ه،ي نسبة لـوالدور  وهو موضع بقرب بغداد،مخسني ومائة يف الدور

 ، أول من مجع القـراءات،ة ثبت كبري ضابطثق،  زمانه يفالناسب وشيخ القراءة ،عرصه
  . اًا كثريًالشواذ وسمع من ذلك شيئ بسائر السبعة وبأ وقر،رحل يف طلب القراءات

 وعىل أخيه يعقوب بن جعفر عن ابن ، بن جعفر عن نافعلسامعيإ عىل أقر: شيوخه
الكـسائي  وعـىل ، وحممد بن سـعدان عـن محـزة، وسليم عن محزة،مجاز عن أيب جعفر

 وحييى اليزيدي وشجاع ، ومحزة بن القاسم عن أصحابه، وأليب بكر عن عاصمبقراءته
   .  وغريهميب نرص البلخيأبن 

أبو    و،بن فرجمحد أحرب شيخ املطوعي ومحد بن أ ،ه وروى عنهي علأقر : تالميذه
 ،محـد بـن مـسعود الـرساجأ و،محـد بـن يزيـد احللـواينأو، محد بن فرح املفرسأجعفر 

 ، وإسامعيل بن يونس بـن ياسـني،محدأ وإسامعيل بن ،سحاق بن إبراهيم العسكريإو
  . وغريهموعبد الرمحن بن عبدوس وحممد بن محدون القطيعي

بن فرح امحد أ وقال ،محد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوريأ رأيت : قال أبو داود
  . غري خملوقكالم اهللا : ن ؟ قال آما تقول يف القر: لت الدوري أاملفرس س
    .رمحه اهللا ) هـ ٢٤٦(سنة  تويف يف شوال : وفاته

                                          
، ٢، هتـذيب التهـذيب ج١٩١ ص١لذهبي جل ، معرفة القراء ٢٥٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(

ص ٢لـزركيل ج ل ،األعـالم ١١١ ص ٢ ،شـذرات الـذهب ج ٢٠٣ ص ٨، تاريخ بغداد ج ٤٠٨ص
 .١٠٩ ص ١بن اجلزري ج الالنرش  ،٢٦٤
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 :البسملة
  له بني السورتني املتتاليتني ثالثة أوجه 

  .الوصل بال بسملة وهو املقدم.٣السكت بال بسملة .٢البسملة ب الفصل.١
ٍوبـــسمل بـــني الـــسورتني بــــسنَّة ُ ْ َ ُّ ْ َ ِْ ِ َ َ َ َ ََ

  

ــصاحة ــسورتني فــ ــني ال ٌووصــلك ب َ َُ َ َ ْ َ َِ ْ َ ُّ َْ َ َ  
 

ـــموه ــال نـ َرج ْ ََ َ ٌ ــالِ ــة وحتم َا دري ًُّ َْ َ َ َ ِ   
َوصل واسكتن كــل جـــال ٌّ َْ ْ َ َُ َُ ْ َياه حـــصالِ َّ َ ُ َ  

 

ومن املعلوم أنه ال سكت وال وصل بني سوريت الناس والفاحتـة ، وال بـسملة بـني 
  .األنفال وبراءة

  . من الفاحتة البسملة آيةَّدُعَومل ي

:الـمـد والقرص 

  .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل
 .القرص.٢وهو املقدم  التوسط .١:له فيه وجهان:املد املنفصل

                                          
 .٣٧وايف للقايض ص  ال،١٠١ ،١٠٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين - )١(
 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيم عد آي القرآن ،  مرشد اخلالن إىل معرفة)٢(
 ومقدار املتصل اإلشباع حلمزة وورش  والتوسط للبقيـة وهـو ٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج )٣(

 .اً وحديثًالذي استقر عليه رأي املحققني من أئمتنا قديام
  مرتبتني طوىل لورش ومحزة، ووسطى- املد املتصل -ا الشاطبي  يرى يف  قال السخاوي وكان شيخن-

  .٣٢٩ ص١عيل بن حممد السخاوي جلللباقني، انظر فتح الوصيد يف رشح القصيد 
 .٦٠ ص الوايف يف رشح الشاطبية لعبد الفتاح القايض)٤(
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﴿روى  ﴾ ،دون مد حيث وقعت بحذف الواو.  

ـــال ـــام ع ــاب كـ ــون اخلط َويف أم يقول َ َ َُ َ َْ ُ َ َِ ْ ُ َ
  

 

َشــفا ورءوٌف قـرص صـحبته حــال َ ََ َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ ُ َ َ
  

 

 :السكت واإلدراج   
 ﴿عليهـاسكت يـ ومل أدرج املواضـع التاليـة       ﴾ ]مــع ]٢ ،١:الكهـف 

ـــــــاء،  ﴿اإلخف         ﴾ ]ـــــــس ﴿  ]٥٢:ي   ﴾ ]ـــــــة ﴿ ]٢٧:القيام  
 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني .  

ٌوســكتة حفــص دون قطــع لطيفــة َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ َ  

ـــ ُويف ن ِ ـــدنا والِونَ ـــن راق ومرق َ م َ َ َْ َِ ْ َ َ   ِمَ

 

ــوين يف عوجــ ــف التنْ ًعــىل أل َ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ ــالاَ َ ب َ
  

َبــل ران والبــاقون ال ْ َْ ُ ََ َ َ ســكت موصــالََ َ ُ ََ ْ  

 

 :اإلدغام واإلظهار 
﴿  يفالذال يف التاءدغم أ   ﴾ و﴿  ،      ﴾ كيف وقعت.  
َوط ــاَ ِ عنْــد املــيمَنيِس ِ ِْ ـــازا َ َ فـ ــذمتَ ُاخت ُ ْ َ   وَ

 

َأخــذتم ويف اإلفــراد عـَـــارش دغفــال َ ْ ْْ ََ ََ َ ُِ َ ِْ ِ َ
  

 

  :ذلك الحروف التالیة كویدغم 
التـاء والـزاي والـصاد والـدال والـسني ( يف احلروف الستة التالية وهي :)إذ(ذال 
  :املجموعة يف أوائل الكلامت) واجليم

                                          
 .٤٣  ص٢سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٤٨٧حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )١(
 .٢٥٤قايض صالعبدالفتاح ل ، الوايف ٨٣١ ،٨٣٠م  شاطبي بيت رقلرز األماين لح )٢(
 .١٣٦املزهر ص ،١٠٠بن القاصح صال، رساج القارئ ٢٨٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٣(
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  َهاـُّلـَ دَــالَ صٌبنَْيَ زْتَّشَـمَ تِْذ إْمَعَن

 

َـمي جَس َّ   َالَّصـَوَ تْنَ مًالِاصَ وٍلَـامِ
 

﴿ :نحو     ﴾ ،﴿    ﴾، ﴿      ﴾، ﴿    ﴾ ،﴿       ﴾، 
﴿      ﴾.  

السني والذال والضاد والظاء ( حيث أدغم دال قد يف احلروف الثامنية وهي :)قـد(دال  
  :املجموعة يف أوائل الكلامت)  والصاد والشنيوالزاي واجليم

ًوقد ســحبت ذيال َْ َ َ َْ َ َ ضــفا ظْ َ ٌـل زرنب       َ َ ْ َ َّ
 

ـــلته صَج َـ ُ ْ ـــباه شَ َـ ُ ـــائقَ ًـ ــالاَِ َ ومعل ِّ َ َُ
 

﴿ :نحــو     ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾،﴿     ﴾،﴿       ﴾، 
﴿     ﴾،﴿        ﴾،﴿      ﴾. 

السني والثاء والـصاد : (فقد أدغمها يف احلروف الستة التالية وهي: تاء التأنيث الساكنة
  :املجموعة يف أوائل الكلامت) والزاي والظاء واجليم

َ وأبدت ســنَا ثـغر ص ْ ٍَ ْ َ َ ْ َ ِــفت زرق ظلمهَ ِ َ ُ َْ ْ  

 

ًــمعن ورودَج ُ َ ُْ ًا باردَ َا عطـرَِ ِ َطـال الَ ِّ
  

 

﴿ :نحـــــــو        ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾، ﴿   

   ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾ . 
﴿ :من قوله تعاىليف التاء ) هل(أدغم الم   ≤ ﴾ ]٨:احلاقة][٣:امللك[ .  

                                          
 .١٠٧، الوايف ص٤٢٤  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٥٩حرز األماين بيت رقم  )١(
 .١٠٨، الوايف ص٤٢٥  ص١سخاوي جلوصيد لفتح ال ،٢٦٢حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .١٠٩، الوايف ص٤٢٧  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٦حرز األماين بيت رقم  )٣(
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﴿ : نحووأدغم الباء املجزومة يف الفاء       ﴾]٧٤:النساء[ . 

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء     ﴾و ﴿  ﴾ كيف جاء .  
﴿ : منوأدغم الدال يف الذال     ﴾]ويف الثاء يف ]١:مريم: ﴿   ﴾ ] آل

  .]١٤٥:عمران
﴿ : منوأدغم الباء يف امليم     ﴾]٢٨٤:البقرة[ .  

﴿:الالم نحومع  الراء املجزومة  يفهانوله الوج      ﴾   
 كحفصاإلظهار.٢يف الالم    الراءإدغام.١ 

 اإلدغام الكبري
﴿ : يف الطاء يف املتحركةأدغم التاء       ﴾]٨١:النساء[ .  

 :اإلمالة
ة  القـارئ األلـف بحالـنطـقأن تقرب الفتحة من الكـرسة واأللـف مـن اليـاء ، في

 سـوداء كبـرية مطموسـةمتوسطة بني األلف والياء،  وجعلت مصطلح ضبطها نقطـة 
  .ه من احلركةتمع تعري) •(الوسط حتت احلرف املامل 

                                          
 وعىل وجه اإلدغام تم ضبط املصحف طباعة السودان وجممع امللك فهد فجعلـوه املقـدم، وقـال ابـن )١(

 .١٩٦ًيالوشة اإلظهار هو املقدم انظر املقدم أداء ص 
اإلضـاءة ص  ،٢٣ ص٢، النرش البن اجلزري ج ٤٨ ، التيسري للداين ص ١٤٦ البن جماهد صالسبعة )٢(

٦٣. 
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≥﴿ : نحـو، مـن حـروف فـواتح الـسور)الراء واهلـاء(أمال حروف  ﴾ ]١:يـونس[ 
≥﴿وأخواهتا و  ﴾ ]كام يفا اهل و،]١:الرعد ﴿  ﴾ ]١:مريم[. 

 
∧﴿: األلف يف وفتحة امليمأمال   ﴾ ]األولوضعامل ]٧٢:اإلرساء  .  

ــحبة ــى ص ٌرم َ ْ ُ ــا َ ــى يف اإلرساء ثاني ًأعم ِ َ ِ ْ َِ ِ ْ َ  

ـــــعرائه ــــــَاز يف ش ـــــراءى فـ ِوراء ت ِ َ َ ُ ََ َُ ِ َ َ  

 

َسـوى وســدى يف الوقـف عــنْهم تــسبال ْ ُّْ ُ َ َ ًَ ْ َُ ًَ ِ ِِ  
ْوأعمـى يف اإلرسا حــــك ُ َْ ِ ِ ْ ٍم صــحبةَ َ ْ ُ َأوال ُ ّ َ  

 

  .) الراءقيقمع تر(  ]١٠٩:التوبة[﴾ ∑﴿ اء واأللف يففتحة اهل الأم
ِومــــع كــــافرين الكــــافرين بيائــــه ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ َ  

 

َوهار روى مـرو بخلـف صـد حـال َ َ َ ٍَ ٍ ْ ُ ِ ٍ ٍْ ُ َ َ
  

 

⁄﴿ أمال فتحة الراء واأللف يف  ﴾ كيف وقع. 
ـــحب ـــار ص ـــم خمت ـــادقا ح ـــفا ص َش ْ ُ ُ َ ْ ُ ًَ   ٍةَِ

 

ــثال ــاخللف م ــم أدرى وب ــرص وه َوب ِّ ُ ْ ِْ ْ ُْ َ ْ َ َ َِ ٍَ ُ
  

 

﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزة ال فتحةأم Κ… ﴾،﴿ ∫ ﴾ ذا وقع بعدها متحركإ.  
                                          

بن ال  رساج القارئ ٢٦١ ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٧٣٩ ،٧٣٨شاطبي بيت رقم للحرز األماين ) ١(
 .٢٤١ صالقاصح

 

 .٢/٣٣النرش   ،١٤٦السبعة البن جماهد  ،٣١٠ ،٣٠٩حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٢(
 .١٤٨ ص املزهر ،٤٩٣ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٣٢٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٣(
 .٢٣٣ للقايض ص، الوايف٢٤١بن القاصح صال ، رساج القارئ ٧٤٠شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٤(

ـــــره ُوإضـــــجاع را كـــــل الفـــــواتح ذك َ ُ َ َُ َْ ُِ ِِ َ ْ ِّ ْ ِ
َحــــمى غــري حفــص طــا ٍْ َ َ ْ ًَ ٌويــا صــحبة ِ َ ْ ُ َ َوال َ َ

ــم صــحبة ٍوك َ ْ ُ َْ ـــارس َ ــُف ي ــاف واخلل ــا ك ٌي ِ َِ ُ َْ ْ َ
َوها ًرىض ِصْف َ ًحــلو ِ َوحتت اُْ ْ َ َحـال َجــنًى َ َ  
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ًوحــريف رأى كــال ُ َ َ ْ َْ َ ٍ أمــل مــزن صــحبةَ َِ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ

  

 

ــراء جيــتال ــسن ويف ال َويف مهــزه ح َ ْ َّ ْ ُْ ِ ِ َِ ٌ ُ َِ ِ َ
  

 

﴿: نحو  ساكنهاذا وقع بعدإما أ      ﴾ حبالفت ًصالفرواها و   
 .واأللف بعدهاميل فتحة اهلمزة يف اًفوقأما  وكحفص،

⁄﴿ :ي كل ألف رسمت في المصحف یاء وقبلھـا راء نـحووردأمال ال  ﴾ ،

﴿⁄ ﴾، ﴿⁄ ﴾، ﴿≤  ﴾،واختلف عنھ في ﴿  ﴾  ]١٩:یوسف[ 

  . التقلیل.٣اإلمالة .٢ الفتح .١: ة كالتاليففیھا ثالثة أوجھ مرتب

﴿ فياواختلف عنھ أیًض   ﴾ ]الفتح دمالمقو ،ا وقًف بین الفتح واإلمالة]٤٤:المؤمنون 

  . وعلیھ العمل

﴿ :ٌ كل ألف بعدها راء متطرفـة مكـسورة نــحو اًي أيضوردوأمال ال Ÿ ﴾ ﴿ ⇒ ﴾ ،
﴿لكنه استثنى من ذلك    ﴾ ﴿   ﴾ ﴿   ﴾ففتحها ، . 

⁄﴿ي كلمة وردوأمال ال   ﴾:حيث وقعت  و ﴿  ∇  ﴾باليـاء ت حيث وقع 
 . اً ونصباًجر

﴿وأمال الدوري ألف  ⇒ ﴾ املجرورة حيث وقعت . 

  . يف السبع احلواميم ﴾š﴿ا  من احلوقلل 

                                          
 .٢٥٦، املزهر ص١٩٩ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٦٤٦شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(
 .٢٠٠ملحق بالنجوم الطوالع ص / ً أداء البن يالوشة  املقدم)٢(
 .٣٥٥ غيث النفع يف القراءات السبع للصفاقيس ص )٣(
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، ومـصطلح ضـبطها نقطـة ح واإلمالة الكـربىوالتقليل هو اإلمالة الصغرى أي بني الفت
  .مع تعريته من احلركة )ο(كبرية خالية من الوسط حتت احلرف 

﴿ لف يفاألواو و فتحة القلل  ﴾]اًوقف ]٥٨:طه.  
﴿ دال وألف يففتحة القلل   ﴾]اًوقف  ]٣٦:القيامة.  

ُفعـىل ، (رف األول أي مثلثــة احلـ »فــعىل«ي كل ألف تأنيث مقصورة وذلك يف وردوقلل ال
ِفعـــــىل ، فعـــــىل  Š﴿ :نــــــحو) َ ﴿﴾   ﴿﴾ ∧  ﴾ ،وعـــــد منهـــــا َّ ُ 

﴿♠ ﴿﴾♥ ﴿﴾κ  ﴾ ًالكنه أمال من ذلك ما كان رائيـ.  
، والقيامـة، عـارجملاطه، والنجم، و: ( هي سورة إلحدى عرشةي اآلرؤوس اًقلل أيض و

عدا األلفات املبدلة من ) مس، والليل، والضحى، والعلق، والشاألعىلوالنازعات، وعبس، و
﴿ :التنوين نـحو   ﴿﴾   ﴾وأما الرائي ففيه اإلمالة ، . 

�﴿وقلل الدوري     ﴾ ،﴿�    ﴾ ،﴿⇓ ﴾ )ستفهاميةاال(. 

 : تنبيـــــهات

أن اإلدغام ال یمنع  باعلًم فالوقف علیھ كذلك ، الل وصًلمیل أو ُق  كل ما ُأ-  ١
  .اإلمالة 

سقطت األلف ألجلـه امتنعـت اإلمالـة و ساكن  أوتنوين  وإذا وقع بعد األلف املاملة- ٢
 .، فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادت ًوالتقليل وصال

                                          
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )١(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )٢(
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 :هـاء الكناية

ِّ مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف  ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ َ
﴿ :نــه روىإال  إ،متحــركني   ﴾ ]٧٥:آل عمــران[ ﴿   ﴾ ]٢٠:الــشورى[و ]١٤٥:آل عمــران[ 

﴿   ﴾]١١٥:النساء[﴿    ﴾ ]وكذلك اهلاءبإسكان  ]١١٥:النساء ﴿   ﴾]مـع ]٥٢:النور 
 .كرس القاف

ـــصله ـــه ون ـــع نول ـــؤده م ـــكن ي ْوس ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ ََ ِّ  

ــنْهم وعــن حفــص ف َوع ٍْ َ ْ َ ُ ََ ْألقــه ويتقــهَْ َ َ ِْ َِّ ْ َ  

 

ـــاعترب صـــافي ـــه منْهـــا ف ًونؤت َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ـــالاَْ َ ح َ  

ــال ــف وأهن ــوم بخل ــفوه ق ــى ص َمح َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ
 

 

﴿ روى     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ــ ــسكني الب ــه الت ــا قبل ْوم ُ ْ َِ ُِ ْ ََّ َ ــريهمَ ْن كث ِ ِ ِ َ ِ  

 

ًوفيـه مهانــ َ َُ ِ ُ معــهاِ ْ َ حفــص أخــو والَ ِ ُ َ ٌ َْ
  

 

﴿ روى     ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
ــصهم ــسانيه ضــم حلف ــرس أن ــا ك ْوه َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

ــال ــتح وص ــه اهللاَ يف الف ــه علي َومع ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

﴿ روىو    ﴾]ن صـلة مـع زيـادة مهـزة بضم اهلـاء دو ]٣٦:الشعراء[و]١١١:األعراف
  .ساكنة قبلها 

                                          
 .٦٣ص ،اإلضاءة٨٩ص داينال عمرو أليب التيسري بعدها، وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش )١(
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ ، فتح الوصيد  ج١٦١، ١٦٠شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )٢(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٣(
  .٢٥٦ ، الوايف ص ٢٧٩، من تفردات حفص، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٤(
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﴿يفله الوجهان و  ﴾]ًضم مع الصلة، وهو املقدم أداءال.١]٧:الزمر. 

﴿ اإلسكان .٢    ﴾. 

 :اهلمز واإلبدال
﴿روى   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ ز الواومحيث وقع هب.  

ــذ ــصابئون خ ــز وال ــصابئني اهلم ْويف ال َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ
  

 

ــ ُوه ًزؤَ ــؤْ ًا وكف ْ ُ ــصالَ ــسواكن فـ َا يف ال ُِّ َِ ِ َّ
  

 

﴿ روى      ﴾  وحترك حسب موقعها من اإلعراب مع املدهبمزة بعد األلف . 
ِ َقــــل زكريــــا دون مهــــز مجيعــــهو ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ــحاب ٌص َ ــعبة االوال ِ ــري ش ــع غ َورف َُّ َ ْ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ
  

 

﴿روى   ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿    ﴾ ]بعد اجليم مضمومةةمهز ]١٠٦:التوبة  
ِووحـــد هلـــم يف هـــود ترجـــ ْ ُْ َْ ِّ َ َُ ُ ُ مهـــزهُئَ ُ ْ َ  

 

َصــفا نفــر مع مرجئـون وقـد حـال َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َُ ْ ُ َ ٍ
  

 

﴿ روى  σ ﴾ ]باإلدخال  ]٤٤:فصلت . 
 :أبدل اهلمز يف املواضع التالية 

﴿ـ         ﴾ ]اًأبدل اهلمزة الساكنة ألف ]٩٦:األنبياء[و] ٩٤:الكهف. 

                                          
 .١٩٥املزهر ص ،١٦ص٢، من تفردات حفص، فتح الوصيد ج٤٦٠حرز األماين بيت رقم  )١(
 .١٩٢، الوايف للقايض ص١٧٨بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )٢(
  ٢٩٢،املزهر ص٢٥٨ ص ٢، فتح الوصيد  ج ٧٣٤شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٣(
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﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ ريودروى ال †  ﴾ حيث ورد، مع إثبات األلـف بعـد 

اهلاء، واملد هنا من باب املد املنفصل، وبام أن اهلمزة مسهلة فيجوز له يف حرف املد قبلها 
ملنفصل التوسط والقرص، وهذا حال قراءته بتوسط املنفصل ، أما حال قراءته بقرص ا: 

 .فيتعني القرص 
﴿ـ    ﴾  ] فرواها بحذف اهلمزة وضم اهلاء ]٣٠: التوبة  . 

﴿ري دوقرأ ال    ﴾ ]بــحذف اليـاء بعـد اهلمـزة، ]٤:الطـالق[و]٢:املجادلـة[و]٤:األحـزاب 
﴿ الالزمواختلف عنه يف اهلمزة بني تسهيلها وإبداهلا ياء ساكنة مع املد   ﴾يل  وله مع التسه

•﴿القرص والتوسط ﴾ . وعىل اإلبدال يـجوز له يف﴿        ﴾ ُاإلظهـار :  يف الطالق
 الوقف باإلبدال مع السكون ًله وصالَّهَويـجوز ملن س. مع سكتة يسرية بني الياءين واإلدغام 

 .َّوبالتسهيل مع الروم 

﴿ري دووقرأ ال  ﴾ ]و. الياء بدل  مفتوحةهبمزة ]٢٧:هود﴿     ﴾ ]١٤:احلجرات[ 
 .هبمزة ساكنة بعد الياء

 اهلمزتان من كلمة   
فـإن مفتوحة أو مكسورة إذا اجتمعت مهزتان يف أول كلمة ، األوىل منهام مفتوحة والثانية 

 ، فيكون  هامري يسهل اهلمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بيندوال
 .ة بني بني النطق هبمزة حمققة فألف فهمزة مسهل

                                          
قال ابن يالوشة والتسهيل مع التوسـط هـو  ،٨٧رمحاين للجمزوري ص ، الفتح ال٢٨٠الوايف للقايض  )١(

 .٢٠٣ًاملقدم انظر املقدم أداء ص 
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-  ومتد بمقدار حركتني–هو إثبات ألف تفصل بني اهلمزتني املتالصقتني :واإلدخال
﴿:، فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل       ﴾ تكون بإثبات ألف بني اهلمزة األوىل 

﴿املحققة والثانية املسهلة     σ  ﴾ .  
  اإلدخـال وهـو املقـدمعـدم.٢ اإلدخـال .١:نأما بني املفتوحة واملضمومة فلـه الوجهـا

﴿:نحو    4 ﴾]١٥:آل عمران[ ،﴿ •﴾ ]٨:ص[،﴿  •﴾ ]٢٥:القمر[. 
 : ويمتنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف ألفاظ هي 

١- ﴿  σ ﴾ ] ٤٩: ، الشعراء١٧: ، طه١٢٣:األعراف[  .  
٢- ﴿    σ ﴾  ] ٥٨: الزخرف[ .  

سـتفهام والثانيـة وذلك الجتامع ثالث مهزات يف هذين اللفظـني ، األوىل مهـزة اإل
 .  وهي فاء الكلمة اًاملفتوحة ، والثالثة ساكنة أبدلت ألف

﴿  ويف-٣  ﴾ سهل الثانية بال إدخالي حيث ورد       . 
﴿وقرأ   ∴ ﴾ ]و ]٢٨:العنكبوت[ ]٨١:األعراف ،﴿∴ ﴾ ]ستفهام مع باإل ]١١٣:األعراف

 .التسـهيل و اإلدخال 
﴿وقرأ      ﴾ ]وهـو  اإلبـدال.١:ويف مهـزة الوصـل وجهـان باالستفهام ]٨١:يونس 
﴿ التسهيل مثل. ٢ املقدم      ﴾ . 

                                          
ًذهب بعض النحاة إىل إبدال الثانية ياء ولكنه ليس من طريق الـشاطبية،  :٧٣الوايف ص يف   قال القايض)١(

 .فال ياتفت إليه وال يقرأ به
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 :اهلمزتان من كلمتني 

ثانية  مهزتا قطع يف كلمتني، بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمة األوىل وال إذا التقت-١
ري يإسقاط اهلمزة األوىل من دو ال فقرأأول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركة

﴿: نحـو كل مهزيت قطع التقتـا مـن كلمتـني واتفقتـا يف الـشكل     ﴾، ﴿      

     ﴾، ﴿      ﴾  
 عىلو . فقطتوسطال ل توسط املنفصلحا ،واقع قبل اهلمز الساقطوجيوز له يف حرف املد ال

 .توسطال وأ القرص :جيوز وجهانقرص املنفصل 
 :  وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي -٢

 ﴿     :  أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة ، ومل يرد إال يف قوله تعاىل -أ 
   ﴾لواو فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة وا. 

﴿: أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة ، نحو-ب      ﴾ فيسهل اهلمزة 
 .الثانية بني اهلمزة والياء

﴿:والثانية مفتوحـة، نحـو  أن تكون األوىل مكسورة -ج        ﴾       فيبـدل
 . مفتوحةًاهلمزة الثانية ياء

﴿:  مفتوحـة ، نحـو  أن تكون األوىل مضمومة والثانيـة-د        ﴾ فيبـدل 
 . مفتوحةاًاهلمزة الثانية واو

﴿:  أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو -هـ     ﴾ ففيها وجهان  
 :  مها
 . ً مكسورة وهو املقدم أداءاً إبدال اهلمزة الثانية واو-١
 .ء  تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة واليا-٢
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 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة 
ل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقط ، فإن وقفت عـىل األوىل وابتـدأت يوحمل التسه

 . بالثانية فال بد من التحقيق 
٣- ﴿     ﴾ ]لتنوين إدغام ا و فيقرأه بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلها ، ]٥٠:النجم

﴿يف الالم املضمومة    1! ﴾، وإذا وقف عىل لفظ﴿  ﴾ثالثـة ري ود فـان للـ
!1﴿  بـأوجه يف االبتداء ﴾ هي       : 

1﴿.أ ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمزة مضمومة ٍ ٍ ٍٍ  . وهو املقدم ٍ
1﴿ .ب ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ  . ٍنة من غري مهزٍاو ساكوف ٍ
1﴿ .ج ﴾ ٍثم واو مدية، مع التقليل يف األوجه الثالثة بالم مضمومة.  

 ميم اجلمع
 : اجلمع إذا وقع بعدها ساكن وكان قبلها هاء مسبوقة بكرس أو ياء ساكنة نحـوميم
﴿         ﴾، ﴿        ﴾فإهنا تكرس وصال ً. 

 :ياءات اإلضافة
تـدل عـىل املـتكلم و  عن أصول الكلمة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:ء اإلضافةويا

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
﴿فتقول يف   ﴾ :َّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ
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﴿: ضافة الواقعة قبل مهزة القطع املفتوحة، نحو بفتح ياء اإلريود القرأ     ﴾ 

﴿: أو املكسورة، نحـو      ﴾أو قبـل مهـزة الوصـل مـع الم التعريـف، نحـو : 
﴿         ﴾أو بدوهنا، نحو  :﴿       ﴾ وروى باإلسكان يف بعضها ،

 .ام ييلاآلخر كام في
﴿ يف كلمةكن الياء أس   ﴾ ]٢٨:نوح][٢٦:احلج][١٢٥:البقرة[. 
﴿ سكن الياء يف كلمةأ   ﴾ ]٧٩:األنعام[و]٢٠:آل عمران[. 

ًوعــم عــال ُ ََّ ــوح عــن َ ــي بنُ ْوجهــي وبيت ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِِ
  

 

ــوى وســواه عــد َّل ُ ُ َ َ ًِ ــالِ ً أص ْ َ لــيحفالَ َ ْ ُ ِ
  

 

﴿ سكن الياء من كلمةأ ﴾ حيث وقعت. 
﴿ سكن ياءأ ﴾ ٦:الكافرون[و]٦٩ ،٢٣:ص[و]٢٠:النمل[و ]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[ يف[. 

ــن وراءي دونــوا ُومــع رشكــاءي م َُّ َ َ ْ ْ َِ َِ َِ َ َ  

ِويل نعجة مـا كـان يل اثنَـني مـع معـي َ َ ْ َْ َ ْ َِ ْ َ ُِ َِ َ  

ــصهم ــورش وحف ــا ل ــتح ويل فيه ْوف ِْ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ْ  

 

َويل دين عن هـاد بخلـف لـه احلـال َ ْ َ ُْ ْ ٍَ ٍ ُِ ِ َ َ ِ ِ  
ًثـامن عــال َُ ٍ َ والظلـة الثــان عـن جــالَ َّ ُ ُِّ ْ ََ ِ َّ

  

ـــتكمال ـــس ســـكن ف ـــايل يف ي َوم َُ َ َْ َِّ ْ َِ ِ
  

 

  :يـاءات الزوائد

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،

                                          
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صلايف ، الو٤١٤شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(
 .١٣٢بن القاصح صال، رساج القارئ ٤١٥شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٢(
 .٥٩٦ ص١سخاوي ج ل، فتح الوصيد ل٤١٧لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٣(
 .٥٩٨ ص١سخاوي ج لل، فتح الوصيد ٤١٩شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٤(
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ــاظ ــن األلف ــدد م ــدوري يف ع ــا ال ــد أثبته ــوً وصــالوق ــط نح ﴿ : فق       
   ﴾]١٨٦:البقرة[.  
﴿ روىو             ﴾ ]اًووقف ً وصالةبإثبات الياءساكن ]٦٨:الزخرف ،

 .فهي ثابتة يف املصحف البرصي حمذوفة يف املصحف الكويف
ـــا ـــوا يب جاوي ـــوا يل يؤمنُ ـــع تؤمنُ َوم َ َ ُ ْ َِ ِ ِْ ِْ ُ َ  

 

ِعبادي صْف  َ َِ َواحلذُف عـن شـاكر دالِ َْ ْ ٍَ ِ َ َ ْ َ  
 

 :الوقف عىل مرسوم اخلط
 .ري بالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة يف آخر األسامء دووقف ال 

 ﴿نحو      ﴾]الزخرف يقف عليها، ]٣٢:الزخرف ﴿   ﴾ ،﴿   ﴾ 
﴿  وقف عليها،]٤٣: الدخان[  ﴾. 

ْإذا كتبــــت َ ِ ُ َ ــــاء هــــاء مؤنــــثِ ٍ بالت َّ ََّ ُ ُ َ ِ ِ
  

 

ــ ــْف حق ــاء ق ْ فباهل ََ ِ ِ َ ــوالِ َا رىض ومع ِّ َ َُ ً ِ
  

 

﴿ :يها بالتاء وهـيقف علاستثنى ست كلامت في :مالحظة   ﴾حيـث وقعـت ،
﴿و    ﴾ وحيث وقعت ،﴿   ﴾ ]واً مع]٣٦:املؤمنون ،﴿     ﴾ ]٦٠:النمـل[، 
﴿    ﴾]٣:ص[ ،﴿  ﴾]ووقف عىل الياء من، ]١٩:النجم ﴿     ﴾ حيـث 

 . اً اختباروقع
                                          

 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٨شاطبي بيت رقمللحرز األماين  )١(
  .١٤٩، الوايف للقايض ص٣٧٨ لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )2(

بتنوين ثم دخل عليها الكـاف للتـشبيه فهـي منونـة ) ٍّأي( ووجه الوقف عىل الياء أن أصل الكلمة )٣(
، وإنام كتبت يف اًقفٍّجمرورة مثل كعيل، فوقف أبو عمرو عىل أي بحذف التنوين؛ ألن التنوين حيذف و

 .١٥٠ عىل لفظ الوصل، انظر الوايف للقايض ص اًاملصحف نون
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﴿ يف  ووقف    ﴾ ]عـىل الكـاف  ]٨٢:القـصص﴿  ﴾وجيـوز البـدء بــ ﴿ ﴾ 

﴿وكذلك يف       ﴾ ﴿  ﴾ وجيوز البدء بـ ﴿   ﴾ .  

﴿يف  لفاألبووقف   ﴾]٣١:الرمحن[،]٤٩:الزخرف []٣١:رالنو[. 
 ،اً بكيفية ختالف حفـصريودكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ رواها ال

وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبه هلـا 
  :وهذه األلفاظ هي

 ﴿ن اهلاء من لفظ اسكإ -  ،   ،   ﴾ و ﴿   ،   ،   ﴾.  
﴿ روى -   ﴾ بسكون الطاء حيث وقعت. 

ــ ــث أت َوحي َ ُ ْ َ ــاكنىَ ــاء س ــوات الط ٌ خط َِ َ ُ َّ ٌُ ُ  

 

ٍوقل ضمه عــن زاهـد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ كـــيَف رتـالُ َّ َ ْ َ
  

 

﴿ روى -   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
ــا ــتح ي ــا ســواهم وف َويف ضــم جمراه ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ

  

 

ْبنَي هنَـا نـــص ويف ال ِ َ ٌّ َُ ُ َكـل عـــوالِّ ِِّّ ُ ُ
  

 

﴿ روى -    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 
ـــه ـــل تائ ـــب زد قب ـــذكرون الغي ِوت ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

ًكريام ِ ً وخفُّ الـذال كـم رشفـَ ََّ َ ْ َ ِ ِ َ عـالاَ َ
  

 

                                          
 .١٥١ انظر الوايف للقايض ص )١(
 .١٧٦ص للقايض الوايف ، ١٥٩ص القارئ رساج ،٤٩٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
 .٢٣٧ ، الوايف ص٢٤٩ ، رساج القارئ ابن القاصح ص٧٥٧شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٣(
   .٢٢١ ، الوايف للقايض ص٢٢١ ، رساج القارئ ابن القاصح ص٦٨١ حرز األماين بيت رقم) ٤(
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﴿كرس السني من - ﴾سواء ابتدئ بالتاء أم باليـاءاً مضارعً إذا كان فعال ،، 
. أم الوسواء اتصل به ضمري

﴿ : يف)اإلسكان واإلختالس(له الوجهان -     ، 2 ﴾،فاظلعدد من األو 
∈ ﴿ :نحو  ﴾، ﴿ ( ﴾،﴿∋   ﴾. 
 ويكون باإلرساع حال النطق ، هو النطق بمعظم احلركة ويقدر بثلثيها:االختالسو

   .باحلركة حتى يذهب يشء منها ويقدر بثلثها
 

                                          
وعىل وجه اإلسكان تم ضبط املصحف طباعة السودان وجممع امللك فهد فجعلـوه املقـدم، وقـال ابـن )١(

س هي واإلختال: ٢١٩،وقال ابن القاصح ص ١٩٦ًيالوشة واإلختالس هو املقدم انظر املقدم أداء ص 
   .الرواية اجليدة املختارة 
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بن اجلاورد بن      هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد اهللا بن إسامعيل بن إبراهيم 

 .يس الرقي مقرىء ضابط حمرر ثقةمرسح الرستبي السو
 اليزيدي وهـو مـن  حييى عن أيب حممداً وسامعاً عرض أيب عمروأخذ قراءة: شيوخه

 وبمكـة مـن ،وأسـباط بـن حممـد ، بن نمري وسمع بالكوفة من عبد اهللا، أصحابهِّلَجَأ
     .سفيان بن عيينة

 وأبو ، وموسى بن جرير النحوي، ابنه أبو املعصوم حممدهروى القراءة عن:تالميذه 
 وأمحد بـن حفـص ، وأمحد بن حممد الرافقي،احلارث حممد بن أمحد الطرسويس الرقي

يـى  وأمحـد بـن حي، وعـيل بـن حممـد الـسعدي، وحممـد بـن سـعيد احلـراين،املصييص
 وحممـود بـن حممـد ، وعيل بن احلسني الرقي، وحممد بن إسامعيل القريش،الشمشاطي

 ، وإسامعيل بن يعقـوب، وأبو احلسن بن زرعه، وموسى بن مجهور،األديب األنطاكي
 ، وأبو عثامن النحوي، وجعفر بن سليامن املشحالئي،وأمحد بن شعيب النسائي احلافظ

  .واحلسني بن عيل اخلياط
   .يف أول سنة إحدى وستني ومائتني رمحه اهللا رمحة واسعة تو:وفاته

                                          
رات الــذهب شــذ. ١٩٣ ص١لــذهبي جل، معرفــة القــراء ٣٣٢ص١بــن اجلــزري جالغايــة النهايــة،  )١(

،النــرش البــن اجلــزري ١٩١ص٣،األعــالم للــزركيل ج٣٩٢ص٤، هتــذيب التهــذيب ج١٤٣ص٢ج
  .١٠٩ص١ج
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 :البسملة
 له بني السورتني املتتاليتني ثالثة أوجه 

 .الوصل بال بسملة.٣السكت بال بسملة وهو املقدم .٢البسملة ب الفصل.١
ــــني الــــسورتني بـــــسنَّة ٍوبــــسمل ب ُ ْ َ ُّ ْ َ ِْ ِ َ َ َ َ ََ

  

ـــ ْووص َ ـــصاحةَ ـــسورتني فــ ـــني ال ٌلك ب َ َُ َ َِ ْ َ ُّ َْ َ َ  
 

ــــموه ـــال نـ َرج ْ ََ َ ٌ ـــالِ ـــة وحتم َا دري ًُّ َْ َ َ َ ِ   
َوصل واسكتن كــل جــال َ ْ َ ٌَّ ُْ َُ ْ َياه حــصالِ َّ َ ُ َ  

 

 وال بـسملة بـني ،ومن املعلوم أنه ال سكت وال وصل بني سوريت النـاس والفاحتـة
 .األنفال وبراءة

 .فاحتة البسملة آية من الَّدُعَومل ي

:الـمـد والقرص 

 .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل

                                          
 .٣٧ ص، الوايف للقايض١٠١، ١٠٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )١(
 .٤٩ صلعبد الرزاق عيل إبراهيم ، عد آي القرآنمرشد اخلالن إىل معرفة )٢(
 ومقدار املتصل اإلشباع حلمزة وورش والتوسط للبقية وهو ٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج )٣(

 .اً وحديثًالذي استقر عليه رأي املحققني من أئمتنا قديام
 مـرتبتني طـوىل لـورش ومحـزة، - املتـصل  املد- يف ئرق قال السخاوي وكان شيخنا الشاطبي  ي-

 .٣٢٩ ص١عيل بن حممد السخاوي جلللباقني، انظر فتح الوصيد يف رشح القصيد  ووسطى



 

 مروراءة أيب عقأصول   ١٢٠

 .)حركتان( القرص :املد املنفصل 

﴿روى  ﴾ ،دون مد حيث وقعت بحذف الواو. 
َويف أم يقولون اخلطاب كـــام عــال َ َ َُ َ َْ ُ َ َِ ْ ُ َ

  

 

َشــفا ورءوٌف قرص صحبته حـال َ ََ َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ ُ َ َ
  

 

 :السكت واإلدراج  
 ﴿عليهــاسكت يــ ومل املواضــع التاليــةأدرج        ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

ـــــــاء،  ﴿اإلخف         ﴾ ]ـــــــس ﴿  ]٥٢:ي   ﴾ ]ـــــــة ﴿ ]٢٧:القيام  
 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني . 

ــة ــص دون قطــع لطيف ٌوســكتة حف َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ َ  

ِويف نــون ُ ِ َ مــن راق ومرقــدنا والَ َ َ َْ َِ ْ َ َ   ِمَ

 

ًعىل ألـف التنْـوين يف عوجـ َ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ َ بـالاَ َ
  

َبل ران والباقون ال ْ َْ ُ ََ َ َ سـكت موصـالََ َ ُ ََ ْ  

 

 ميم اجلمع
 إذا وقع بعدها ساكن وكان قبلها هاء مسبوقة بكرس أو ياء ً اجلمع وصالميميكرس 
﴿ :ساكنة نحو        ﴾،﴿        ﴾. 

                                          
 .٦٠ ص الوايف يف رشح الشاطبية لعبد الفتاح القايض)١(
 .٤٣  ص٢سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٤٨٧حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٢(
 .٢٥٤قايض صالعبدالفتاح ل، الوايف ٨٣٠،٨٣١م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )٣(
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 :اراإلدغام واإلظه
﴿  يفالذال يف التاءدغم أ ﴾ و﴿،    ﴾ كيف وقعت. 

َوط ِ عنْـد املـيمَنيِساَ ِ ِْ ُ فـــازا اختـذمتَ ُ ْ ََ َ   وَ

 

َأخذتم ويف اإلفراد عـَـارش دغفال َ ْ ْْ ََ ََ َ ُِ َ ِْ ِ َ
  

 

 :ذلك احلروف التاليةكويدغم 
والـصاد والـدال والـسني التـاء والـزاي ( يف احلروف الستة التالية وهي :)إذ(ذال 
 :املجموعة يف أوائل الكلامت) واجليم
  َهاـُّلـَ دَــالَ صٌبنَْيَ زْتَّشَـمَ تِْذ إْمَعَن

 

َـمي جَس َّ َالَّصـَوَ تْنَ مًالِاصَ وٍلَـامِ
  

 

 ﴿ :نحو   ﴾ ،﴿   ﴾، ﴿   ﴾، ﴿   ﴾ ،﴿  ﴾، 
﴿    ﴾.  

الـسني والـذال والـضاد ( حيث أدغم دال قد يف احلروف الثامنية وهي :)قـد(دال  
 :املجموعة يف أوائل الكلامت) والظاء والزاي واجليم والصاد والشني

ًوقد ســحبت ذيال َْ َ َ َْ َ َ ضــفا ظْ َ ٌـل زرنب       َ َ ْ َ َّ
 

ـــلته صَج َـ ُ ْ ـــباه شَ َـ ُ ـــائقَ ًـ ــالاَِ َ ومعل ِّ َ َُ 
 

ـــــو  ﴿ :نح ﴾،﴿      ﴾،﴿   ﴾،﴿   ﴾،﴿    ﴾، 
﴿   ﴾،﴿     ﴾،﴿    ﴾. 

                                          
 .١٣٦املزهر ص ،١٠٠بن القاصح صال، رساج القارئ ٢٨٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(
 .١٠٧، الوايف ص٤٢٤  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٥٩حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .١٠٨يف ص، الوا٤٢٥  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٢حرز األماين بيت رقم  )٣(
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الـسني والثـاء : (فقد أدغمها يف احلروف الـستة التاليـة وهـي: تاء التأنيث الساكنة 
 : أوائل الكلامتاملجموعة يف) والصاد والزاي والظاء واجليم

َ وأبدت ســنَا ثـغر ص ْ ٍَ ْ َ َ ْ َ ِــفت زرق ظلمـهَ ِ َ ُ َْ ْ  

 

ًــمعن ورودَج ُ َ ُْ ًا باردَ َا عطـرَِ ِ َ الطـالَ ِّ
  

 

ـــــــــو ﴿ :نح      ﴾،﴿   ﴾،﴿      ﴾، ﴿   

  ﴾،﴿    ﴾،﴿      ﴾ . 

﴿ :من قوله تعاىليف التاء ) هل(الم أدغم   ≤﴾ ]٨:احلاقة[ و]٣:امللك[.  

﴿ : نحووأدغم الباء املجزومة يف الفاء     ﴾]٧٤:النساء[ . 

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء  ﴾و ﴿ ﴾ كيف جاء.  
﴿ : منوأدغم الدال يف الذال   ﴾]١:مريم[. 

﴿ :يف الثاء يفدال الو   ﴾ ]١٤٥:آل عمران[. 

﴿:الالم نحويف  الراء املجزومة أدغمو    ﴾. 

                                          
 .١٠٩، الوايف ص٤٢٧  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٦حرز األماين بيت رقم  )١(
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 اإلدغام الكبري
  :إدغام املتامثلني الكبري .١ :وهو عىل أقسام

                                          
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل ،هو إدغام حرف متحرك بـحرف متحرك     )١(

﴿ فدخلاًالتقاء املدغم باملدغم خط. ١     ﴾وخرج ،﴿      ﴾. 
﴿فدخل حرف إذا كان يف كلمةأن يكون املدغم فيه أكثر من . ٢  ﴾ وخرج ،﴿    ﴾. 

 ):املتفق عليها(موانع اإلدغام الكبري 
ًأن يكون احلرف األول تاء ضمري سواء كان متكلام.١ ﴿: نحوً           ﴾ ]ًا، أو خماطب]٤٠:النبأ 

﴿ :نحو          ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
 .اًحلرف األول مشدد ا يكونأن.٢

﴿: نحو          ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ،﴿         ﴾ ]٢٠٠:البقرة[. 
 . بالتنويناً األول مقرون يكون احلرفأن.٣

﴿:       نحو          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿     ﴾.  

﴿دغم كام يف  النون املخفاة قبل احلرف املكونت أن .٤           ﴾ ]٢٣:لقامن[. 
 :موانع اإلدغام املختلف فيها

﴿:حذف حرف العلة بسبب اجلزم نحو       ﴾ ]أصلها يبتغي غري، و]٨٥:آل عمران ﴿     ﴾ 
﴿ أصلها خيلو لكم، ]٩:يوسف[         ﴾ ]اً أصلها يكون كاذب]٢٨:غافر. 

﴿: نحو) آل(لة احلروف ومصريه إىل حرف واحد  يف ق       ﴾ ]٦١:احلجر[. 
﴿:نحو) هو(إدغام الواو يف       ﴾ ]فال يدغم وعلة املظهرين أن الواو حرف مد ]٢٤٩:البقرة 

 .واإلدغام هو الراجح
﴿ يف احلرف األول مهزة أصلأن يكون      ﴾]حال إبدال اهلمزة ياء وصاليف ]٤:الطالق ً  .، انظر األصولً

 وما بعـدها،رشح طيبـة النـرش البـن ٢٢٠، ص١للمزيد من التفاصيل انظر النرش البن اجلزري ج
  .٥ص  لألبياريمنحة موىل الرب،٤٣الوايف للقايض ص ،٥٤الناظم ص



 

﴿ :يف إذا التقيا يف كلمة أدغم األول يف الثاين :يف كلمة. أ    ﴾ ]٢٠٠:البقرة[، 
﴿و    ﴾] فقط دون غريمها،]٤٢:املدثر .    

ب،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ، ف، : ( هياًوقد وقع يف سبعة عرش حرف: يف كلمتني.ب
ــــــ،و،ي ـــــو) ق، ك، ل، م،ن،ه ﴿: نح         ﴾ ]ـــــرة ﴿، ]٢٠:البق      

       ﴾ ]ــــدة ﴿، ]١٠٦:املائ         ﴾ ]ــــرة ﴿، ]١٩١:البق      ﴾ 
﴿، ]٢٣٥:البقــرة[     ﴾ ]١٨٥:البقــرة[،﴿        ﴾ ]٤-٣:الفاحتــة[ ،﴿   

         ﴾ ]٢:البقرة[. 
    :املتقاربني الكبرياملتجانسني وإدغام - ٢ 

 :متقاربان متحركانمتجانسان أو حرفان اً         إذا التقى خط
 ﴿: نحـوكاف ال يف أدغم القاف : من كلمة واحدة–          أ          

  ﴾ ]٤٠:الروم[.  
﴿ يف له الوجهان و   ﴾ ]قدمامل  وهواإلدغام.٢اإلظهار .١ ،]٥:التحريم. 

 :  من كلمتني –       ب 
                                          

سـتعالء يف  تـذهب معـه صـفة االً، يكون اإلدغام كـامال٢٣٠، ٢٢٤، ص١ النرش البن اجلزري ج)١(
 .وأن يكون ما بعد الكاف ميم مجع.٢ .اً أن يكون ما قبل القاف متحرك.١:نيرشطب القاف،

﴿: وال تدغم إذا مل يكن بعدها ميم مجع كام يف •                      ﴾] أوكان ]١٣٢:طه 
﴿: ما قبله ساكن نحو            ﴾] ٦٣:البقرة.[  

 :ويشرتط فيه ما ييل     )٢(
﴿ :أن ال يكون احلرف األول تاء ضمري خماطب، نحو.١         ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
﴿: ؛ نحواً احلرف األول مشدديكونال  أن.٢         ﴾ ]٢٠٠:البقرة[. 

= 
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   ستة يفيف القرآن الكريماملتقاربني يف كلمتني املتجانسني وأدغم األول يف الثاين من 
  

الباء، والتاء، والثاء، واجليم، واحلاء، والدال، والذال، والراء، والسني، (هي  اًعرش حرف
مجعها الشاطبي يف أوائـل ) والشني، والضاد، والقاف، والكاف، والالم، وامليم، والنون

 :كلم قوله

 
﴿رف الباء يدغم يف حرف واحد هـو املـيم يف ح.١:  وهي مفصلة كام ييل      

    ﴾ ١٢٩:آل عمران[ فقط يف مخسة مواضع كام يف[. 
الثاء، واجليم، والـذال، والـزاي، والـسني، (ف التاء يدغم يف عرشة أحرف هي حر.٢

ــاء ــاء، والظ ــضاد، والط ــصاد، وال ــشني، وال ــو)وال ﴿: ، نح         

      ﴾ ]٥٧:النساء[، ﴿       ﴾]٨١:النساء[. 

                                          
 ﴿: نحو.  بالتنويناً األول مقرون يكون احلرفأن ال.٣      ﴾] ٦:الزمر[.  
﴿: نحواً األول جمزوم يكون احلرفأن ال .٤             ﴾] ٢٤٧:البقرة.[  

 .٤٩، الوايف للقايض ص١٣٧حرز األماين بيت رقم  )١(
﴿: ، واظهر ما سوى ذلك نحو٢٢٥،ص١ النرش ج)٢(     ﴾] ٧٣:احلج.[  

    .٢٢٥،ص١ النرش ج)٣(

فا لــم ت َشـِ ْ َ َـضْق نــفـسا بـــهَ ِ ً ْ َ ْا رمِ َدوا ُ ٍضــَن َ
ْثــوى كـَـان ذا حـسن ســأى مــنْه قــد َ َ َ َُ ُ َِ َ َجــال ٍْ َ 
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ــ ــانول ــدمه الوجه ــام مق ﴿ :يف  واإلدغ      ﴾ ]ــرة ﴿ و ،]٨٣:البق      ﴾ 
﴿و ،]٥:اجلمعة[    ﴾ ]و ،]٣٨:الروم[و]٢٦:اإلرساء﴿        ﴾ ]و ]١٠٢:النساء ،
﴿       ﴾ ]٢٧:يممر[  . 

  )ت، ذ، س، ش، ض(حرف الثاء يدغم يف مخسة أحرف هي .٣

﴿:     نحو              ﴾ ]٥٨:البقرة[. 
 .ٍحرف احلاء يدغم يف حرف واحد هو العني.٤

﴿:    يف          ﴾ ]فقط ]١٨٥:آل عمران. 

﴿يف  والشنيحرف اجليم يدغم يف حرفني مها التاء.٥          ﴾  
﴿، ]٤، ٣:املعارج[            ﴾ ]ال غري]٢٩:الفتح . 
ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، (حرف الدال يـدغم يف عـرشة أحـرف هـي .٦

﴿ نحو )ظ            ﴾ ]١٨٧:البقرة[ ،﴿        ﴾ ]٥٥:القمر[. 

                                          
  .٢٢٧، ص١نرش البن اجلزري ج ال)١(

  .٢٢٨، ص١ النرش البن اجلزري ج)٢(

﴿، واختلف يف ٢٢٧، ص١ النرش البن اجلزري ج)٣(        ﴾] ٢٩:الفتح.[  

 .٢٢٨، ص١ النرش البن اجلزري ج)٤(
ًوال تدغم الدال اذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن إال إذا كـان بعـدها تـاء وذلـك يف موضـعني مهـا  •  
﴿     ﴾ ]و]١١٧:التوبة ،﴿       ﴾ ]أما غري التاء فال إدغام فيه نحو]٩١:النحل ،: ﴿  

   ﴾ ]و]٢١:يونس ،﴿      ﴾ ]١٦٣:النساء[.  
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﴿: حرف الذال يدغم يف حـرفني مهـا الـسني والـصاد يف.٧               ﴾ 
﴿، و]٦٣، ٦١:الكهف[         ﴾ ]الغري]٣:اجلن . 

﴿، نحو حرف الراء يدغم يف الالم.٨         ﴾ ]٧٨:هود[. 
﴿:،أما الزاي ففييدغم يف الزاي والشني: حرف السني.٩         ﴾ 

 ﴿:فلـه الوجهـان يف ، وأمـا الـشنيفقط ]٧:التكـوير[             ﴾ ]٤:مـريم[ 
 .واإلدغام مقدم

﴿ نحو يدغم يف حرف السني: حرف الشني.١٠                  ﴾ 
 .فقط ]٤٢:اإلرساء[
﴿ نحو يدغم يف الشني: حرف الضاد.١١                ﴾ ]٦٢:النور[ ، 

 .ومل تدغم يف غريها

﴿  نحـواف إذا حتـرك مـا قبلـهيدغم يف القـ: حرف الكاف.١٢         ﴾ 
 .]٣٠:البقرة[

                                          
 .٢٢٩، ص١ اجلزري جالنرش البن )١(

﴿:ال تدغم الراء اذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن نحو                   ﴾ ]٨:النحل[.  
 .، ومل تدغم يف غريها٢٢٩، ص١ النرش البن اجلزري ج)٢(

﴿وتظهر السني املفتوحة وقبلها ساكن يف                  ﴾ ]٤٤:يونس[.  
  .٣٠٣ ص ، وقد اقترصت عىل اإلدغام ألن الشاطبي مل يذكر غريه غيث النفع٢٣٠، ص١ النرش ج)٣(
  .، ومل تدغم يف غريها٢٣٠، ص١ النرش البن اجلزري ج)٤(
﴿ وقبله ساكن نحو اً وال يدغم اذا كان الكاف متحرك)٥(         ﴾ ]١١:اجلمعة[.  
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﴿يدغم يف الكاف: حرف القاف.١٣          ﴾ ]٦٤:املائدة[. 
﴿ نحو حرف الالم يدغم يف حرف الراء.١٤          ﴾ ]و]٢٨:غافر ،﴿   

                 ﴾ ]٤٣:األعراف[. 
﴿ نحو حرف النون يدغم يف الراء والالم.١٥            ﴾ ]١٣٦:البقرة[ ،
﴿و            ﴾ ]١٣٦:البقرة[ ،﴿        ﴾ ]١٦٧:األعراف[. 

َّإذا حترك ما قبله تسكن امليم عند الباء ثم ختفى بغنة: حرف امليم.١٦ ُ نحو ﴿      

     ﴾ ]٣٠:النجم[. 

                                          
ــرشط أن يــسبقها متحــرك، وال تــدغم القــاف اذا متحركــ)١( ﴿ وقبلــه ســاكن نحــو اً ب    ﴾ 

  .]٧٦:يوسف[
 .٢٣١، ص١بن اجلزري ج الالنرش )٢(

: حيث وقعت، وال تدغم الالم يف غريهـا إذا كانـت مفتوحـة وقبلهـا سـاكن نحـو) قال(تدغم الم   
﴿      ﴾] ١٠:احلاقة.[  

 .٢٣١، ص١ اجلزري جالنرش البن )٣(
حيث وقعت، وال تدغم يف باقي الكلامت إذا كانت النون متحركة وقبلهـا سـاكن ) نحن(تدغم نون   

﴿: نحو        ﴾] ١٥٠:البقرة.[  

 .٢٣١، ص١ النرش البن اجلزري ج)٤(
﴿ وقبله ساكن، نحو اًفى امليم إذا كان متحركال خي                 ﴾] ١٣٢:البقرة.[  
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 :ظاتوملح
ز يف حـرف املـد ،فيجـوإذاكان قبل احلرف املدغم حرُف مـد ولـني أو لـني فقط.١

﴿ :، نحوحال اإلدغام] القرص والتوسط واإلشباع[      ﴾ ]٤، ٣:الفاحتة[. 
﴿ :نحو اإلدغام ال يمنع اإلمالة .٢        ﴾ ]١٩٠:آل عمران[. 
عند إدغام املتامثلني واملتقاربني جيوز معه الروم واإلشامم يف احلـرف األول إال يف .٣

َّ امليم بامليم أو امليم بالباء أو الباء بالباء أو الفـاء بالفـاء ففيهـا يتعـذر حالة التقاء َ ََ
 :وجتوز األوجه التالية بشكل عام يف اإلدغام الروم واإلشامم النطباق الشفتني

﴿: وجه واحد يف املفتوح ومل يسبقه حرف مد نحو. أ         ﴾ ]٢٠:البقرة[. 
﴿ يسبقه حرف مد نحو وجهان يف املكسور ومل.ب     ﴾ ]٥٢:البقرة[. 

﴿: ثالثة أوجه يف املفتوح املسبوق بحرف مد نحو. ج    ﴾ ]ثالثـة  :]١١:البقـرة
 .القرص أو التوسط أو اإلشباع: أوجه املد العارض لإلدغام

 ﴿:ثالثة أوجه يف املضموم الذي مل يسبقه حرف مد نحو. د       ﴾ ]٣٠:لبقرةا[. 

﴿أربعة أوجه يف املجرور املسبوق بحرف مد نحو . هـ     ﴾ ]٢٣٥:البقرة[ 
 .دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم عىل القرصثالثة باإل

﴿ :سبعة أوجه يف املضموم املـسبوق بحـرف مـد ولـني أوحـرف لـني نحـو. و   

   ﴾ ]دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع وثالثة ثالثة باإل  ]٣٥:البقرة
 . باإلشامم مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم بعد فك اإلدغام قليال
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 :اإلمالة

 القارئ األلف بحالة متوسطة نطق في،أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء
 الوسط حتت سوداء كبرية مطموسةقطة بني األلف والياء،  وجعلت مصطلح ضبطها ن

 .ه من احلركةتمع تعري) •(احلرف املامل 

≥﴿ : نحـو، مـن حـروف فـواتح الـسور)الراء واهلـاء(أمال حروف  ﴾ ]١:يـونس[ 
≥﴿وأخواهتا و  ﴾ ]كام يف ءااهل و،]١:الرعد ﴿  ﴾ ]١:مريم[. 

 
∧﴿:ف يفاألل وأمال فتحة امليم  ﴾ ]األولوضعامل ]٧٢:اإلرساء .  
ٌرمى صـحبة َ ْ ُ ًأعمـى يف اإلرساء ثانيـا َ ِ َ ِ ْ َِ ِ ْ َ  

ـــــعرائه ــــــَاز يف ش ـــــراءى فـ ِوراء ت ِ َ َ ُ ََ َُ ِ َ َ  

 

َسوى وسدى يف الوقف عنْهم تـسبال ْ ُّْ ُ َ َ ًَ ْ َُ ًَ ِ ِِ  
ٍوأعمـى يف اإلرسا حــــكم صــحبة َ ْ ُ ُ َُ ْْ ِ ِ ْ َأوال َ ّ َ  

 

                                          
 .٦٣ صاإلضاءة ،٢٣ ص٢ ج، النرش ٤٨ ص التيسري للداين،١٤٦السبعة البن جماهد ص )١(
بـن القاصـح ال  رساج القـارئ ٢٦١ ص٢، فـتح الوصـيد  ج٧٣٨،٧٣٩رز األماين بيت رقـم ح) ١(

 .٢٤١ص
 .٢/٣٣النرش   ،١٤٦السبعة البن جماهد  ،٣٠٩،٣١٠حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٣(

ـــــره ُوإضـــــجاع را كـــــل الفـــــواتح ذك َ ُ َ َُ َْ ُِ ِِ َ ْ ِّ ْ ِ
َحــــمى غــري حفــص طــا ٍْ َ َ ْ ًَ ٌويــا صــحبة ِ َ ْ ُ َ َوال َ َ

ٍوكــم صــحبة َ ْ ُ َْ ٌيــا كــاف واخللــُف يــــارس َ ِ َِ ُ َْ ْ َ
َوهـا ًرىض ِصــْف َ ًحـــلو ِ َوحتــت اُْ ْ َ َحــال َجــنًى َ َ
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  .) الراءقيقمع تر(  ]١٠٩:التوبة[﴾ ∑﴿ اء واأللف يففتحة اهل الأم
ـــه ـــافرين بيائ ـــافرين الك ـــع ك ِوم ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ َ  

 

َوهار روى مرو بخلف صـد حـال َ َ َ ٍَ ٍ ْ ُ ِ ٍ ٍْ ُ َ َ
  

 

⁄﴿ أمال فتحة الراء واأللف يف  ﴾ تكيف وقع. 
ٍشــفا صــادقا حــم خمتــار صــحبة َِ ْ ُ ُ َ ْ ُ ًَ َ  

 

َوبرص وهم أدرى وبـاخللف مـثال ِّ ُ ْ ِْ ْ ُْ َ ْ َ َ َِ ٍَ ُ
  

 

﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزة ال فتحةأم Κ… ﴾،﴿ ∫﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 
ًوحريف رأى كـال ُ َ َ ْ َْ َ ٍ أمـل مـزن صـحبةَ َِ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ

  

 

َويف مهــزه حــسن ويف الــراء جيــتال َ ْ َّ ْ ُْ ِ ِ َِ ٌ ُ َِ ِ َ
  

 

﴿: نحو  ساكنهاذا وقع بعدإما أ      ﴾ كحفصحبالفت ًصالفرواها و . 
 .واأللف بعدهاميل فتحة اهلمزة يف اًفوقأما  و

﴿        ﴿و﴾       ﴾  

 . اإلمالة.٢ وهو املقدم )كحفص ( الفتح.١: فوجهان ًوصالأما 
﴿    ﴿و﴾     ﴾  

 . وهو املقدم)كحفص( الفتح .١: فثالثة أوجه ًوصالأما 
 . لألصلاً اإلمالة مع تفخيم الم لفظ اجلاللة، نظر.٢

                                          
 .١٤٨ صاملزهر ،٤٩٣ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٣٢٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 للقـايض ، الـوايف٢٤١بـن القاصـح صال رساج القـارئ ،٧٤٠ بيت رقـمشاطبيلحرز األماين ل )٢(

 .٢٣٣ص
 .٢٥٦، املزهر ص١٩٩ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٦٤٦شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٣(
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 . لإلمالةاً اإلمالة مع ترقيق الم لفظ اجلاللة، نظر.٣

⁄﴿ : وقبلهــا راء نــحوً كل ألـف رسـمت يف املـصحف يـاءالسويسأمال    ﴾ ،
﴿⁄   ﴾، ﴿⁄  ﴾، ﴿≤   ﴾،واختلف عنه يف ﴿    ﴾  ]١٩:يوسـف[ 

 . التقليل.٣اإلمالة .٢ الفتح .١: ففيها ثالثة أوجه مرتبة كالتايل
﴿ يفاًواختلف عنه أيض   ﴾ ]الفـتح دماملقـو،اً وقف بني الفتح واإلمالـة]٤٤:املؤمنون 

 . وعليه العمل
﴿ :ٌ كـل ألـف بعـدها راء متطرفـة مكـسورة نــحواً أيـضالـسويسال وأم Ÿ ﴾ 

﴿ ⇒ ﴾ لكنه استثنى من ذلك ،﴿   ﴾ ﴿   ﴾ ﴿   ﴾ففتحها ، . 

⁄﴿ كلمة السويسوأمال    ﴾:حيث وقعت  و ﴿  ∇ ﴾ت حيث وقعـ 
 . اً ونصباًبالياء جر

 . يف السبع احلواميم﴾š﴿  من ءااحلوقلل 

، ومـصطلح ضـبطها والتقليل هو اإلمالة الصغرى أي بني الفتح واإلمالة الكـربى
 .مع تعريته من احلركة )ο(نقطة كبرية خالية من الوسط حتت احلرف 

∽﴿  وألف يفءايفتحة القلل    ﴾حيثام وردت . 

                                          
 .٢٠٠ملحق بالنجوم الطوالع ص/ ً املقدم أداء البن يالوشة )١(
 .٣٥٥ ص غيث النفع يف القراءات السبع للصفاقيس)٢(
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﴿ لف يفاألواو و فتحة القلل ﴾]اًوقف ]٥٨:طه.  

Ÿ﴿ دال وألف يف الفتحةقلل  ﴾]اًوقف  ]٣٦:القيامة. 

مثلثـة احلـرف األول أي  »فـعىل« كل ألف تأنيث مقصورة وذلك يف السويسوقلل 
Š﴿ : نـحو)ِ فعىل،َ فعىل،ُفعىل( ﴿﴾  ﴿﴾ ∧  ﴾ ،وعد منهـا َّ ُ ﴿♠ ﴾ 
﴿♥ ﴿﴾κ  ﴾ ًالكنه أمال من ذلك ما كان رائيـ.  

﴿ف يف ألف واختل   ﴾ فقيل إهنا للتأنيث كإحـدى فتقلـل، وقيـل إهنـا للتثنيـة فـال 
 .تقلل

:  هي سورةإلحدى عرشةباأللف عىل شكل الياء  ي املنتهية اآلرؤوس اًقلل أيض و
، والشمس، والليـل، األعىل، والقيامة، والنازعات، وعبس، وعارجملاطه، والنجم، و(

﴿ :املبدلة من التنوين نــحوعدا األلفات ) والضحى، والعلق  ﴿﴾   ﴾ وأمـا ،
 .الرائي ففيه اإلمالة

 : تنبيـــــهات

  . فالوقف عليه كذلكًلل وصالُميل أو قُكل ما أ.١

                                          
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢بن اجلزري جالنرش ال )١(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )٢(
 .١٢٤ للقايض صالوايف)٣(



 

 مروراءة أيب عقأصول   ١٣٤

 
سـقطت األلـف ألجلـه امتنعـت و سـاكن  أوتنـوين وإذا وقع بعد األلف املاملة.٢

 .، فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادتًوالتقليل وصالاإلمالة 

 :هـاء الكناية
ِّ مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف  ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ َ

﴿ :نه روىإال  إمتحركني،  ﴾ ]٧٥:آل عمـران[، ﴿   ﴾ ]٢٠:الـشورى[و ]١٤٥:عمـران آل[ ،

﴿   ﴾]١١٥:النساء[ ،﴿    ﴾ ]و ،]١١٥:النساء﴿    ﴾] ٧:الزمر[ ،﴿  ﴾]٧٥:طه[، 

﴿، وكذلك اهلاءبإسكان    ﴾]مع كرس القاف]٥٢:النور . 
ــصله ــه ون ــع نول ــؤده م ــكن ي ْوس ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ ََ ِّ  

ْوعنْهم وعـن حفـص فألقـه ويتقـه َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َِّ ْ َ َ ٍْ َ َْ  

 

ــافي ــاعترب ص ــا ف ــه منْه ًونؤت َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ــالاَْ َ ح َ  

َمحى صـفوه قـوم بخلـف وأهنـ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ ْ  َالَ

 

﴿ روى     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ْوما قبله التـسكني البـ ُ ْ َِ ُِ ْ ََّ َ ْن كثـريهمَ ِ ِ ِ َ ِ  

 

ًوفيه مهان َ َُ ِ َ معه حفص أخو والاِ ِ ُ َ ٌ َ ُ ْْ َ
  

 

﴿ روى     ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾ ]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
َوهــ ْا كــرس أنــسانيه ضــم حلفــصهمَ َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ  

 

َومعــه عليــه اهللاَ يف الفــتح وصــال ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

                                          
 .٦٣ص ،اإلضاءة٨٩ص الداين عمرو أليب التيسري بعدها، وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش )١(
 .٨٠ملزهر صا ،٣١٨ ص١ فتح الوصيد  ج،١٦٠،١٦١شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )٢(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٣(
 .٢٥٦ ص الوايف،٢٧٩، من تفردات حفص، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٤(
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﴿ روىو    ﴾]بضم اهلـاء دون صـلة مـع زيـادة مهـزة  ]٣٦:الشعراء[و]١١١:األعراف
  .ساكنة قبلها

 :اهلمز املفرد
ـــسكن ـــل م ـــسويس ك ـــدل لل ٍويب َّ َُ ُ ُُّّ ُِّ ِ ِ َ ْ ُ َ  

 

َمن ا َهلمز مـِ ِْ َ ٍدا غـري جمـزومْ َُ ْ َ َ ْ َمهـالُ ا  ِ ْ  
 

 يبدهلا حرف مةلكلل اًمال  أوا أو عينًًويبدل للسويس كل مهزة ساكنة سواء كانت فاء
﴿ :نحومد من جنس حركة ما قبلها    ﴾،﴿    ﴾،﴿   ﴾،﴿  ﴾. 

 :وقد استثنى من إبدال اهلمز الساكن مخسة أنواع

﴿ :نحو لجزمما كان سكونه عالمة ل.١    ﴾. 

﴿ :نحو ما كان سكونه عالمة للبناء يف فعل األمر .٢      ﴾. 

﴿ :نحو ما كان مهزه أخف من إبداله .٣   ﴾. 

﴿ :يف ما كان إبداله يلبسه بغريه.٤    ﴾]٧٤:مريم[. 

﴿ :ما خيرجه اإلبدال من لغة إىل أخرى يف.٥    ﴾]٨:مزةاهل[ و]٢٠:البلد[. 
 :مجعها الشاطبي فقال

ْتسؤ ونـشأ سـت وعـرش يـشأ ومـع  َ َ َ ََ َُ َُ ْ َ ٌّ ِْ ْ َ َ
ـــأربع ـــئ ب ـــئ وأنبـــئهم ونب ٍوهي َ ِّ َ ُ َ ِّ َْ ْ ْ َْ ِ َِ ْْ َ َ  

َهييــــئ ون َ ِّْ ــــأ تكمــــالَُ ــــسأها ينَب َنْ َّ ََ َ ْ َّْ ُ َ  
ًوأرجــئ معــ ََ ْ ِْ َا واقــرأ ثالثــا فحــصالَ َ ً َ ِّْ َ ََ ْ َ  

                                          
 .٨٠ ص الوايف،٢١٦حرز األماين بيت رقم  )١(
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ِوتـــؤوي وتؤويـــه أخـــفُّ هبمـــزه ِِ ْ َ ِ َ َ ِ ِْ ُْ َُ  

ُومؤصــدة أوصـــدت يــشبه كلـــه ُ ُ َ ْ َ َُّ ُ ِْ ُّ َْ ٌ َ ُ  
ِوبـــارئكم بـــاهلمز حـــال ســـكونه ِ ُِ ُُ ْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ ِ  

 

ــتال ــشبه االم ــز ي ــَرتك اهلم ــا ب َورئي ِْ ِْ ْ ُْ ُ ً َِ ِْ ِْ َ ِ  
ـــــري َخت َّ َ ـــــالَ ـــــل األداء معل َه أه َّ َُ َ ُُ ِ َ ْ َ  

ــدال ــاء تب ــون بي ــن غلب ــال اب َوق ْ ََّ ََ َ ُ َ ْ ٍَ ِ ٍ َ َ
  

 

﴿روىو   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿  ﴾  ز الواوموقع هبحيث.  
ْويف الصابئني اهلمز والصابئون خـذ َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ

  

 

ًوهزؤ ْ ُ ًا وكفؤَ ْ ُ َا يف السواكن فــصالَ ُِّ َِ ِ َّ
  

 

﴿ روى       ﴾  وحترك حسب موقعها من اإلعراب مع املدهبمزة بعد األلف . 
ـــهو ـــز مجيع ـــا دون مه ـــل زكري ِ َق ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ٌصحاب َ ُورفع غـري ِ ْ ََ ٌ َ شـعبة االوالَْ َُّ َ َْ ُ
  

 

﴿ روى   ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿    ﴾ ]بعد اجليم مضمومةةمهز ]١٠٦:التوبة  
ِووحــد هلــم يف هــود ترجــ ْ ُْ َْ ِّ َ َُ ُ ُ مهــزهُئَ ُ ْ َ  

 

َصــفا نفــر مع مرجئون وقد حال َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َُ ْ ُ َ ٍ
  

 

ــرأ  ــسويسوق ﴿ ال  ﴾ ]ــود ــدل  مفتوحــةهبمــزة ]٢٧:ه ــاء اب ﴿و. لي     ﴾ 
 .عد الياءب اً يبدهلا ألفهبمزة ساكنة ]١٤:احلجرات[

                                          
 .٨٢لقايض صالوايف لوانظر ، ٢٢١-٢١٧ نت مابياألحرز األماين  )١(
 .١٩٥املزهر ص ،١٦ص٢، من تفردات حفص، فتح الوصيد ج٤٦٠حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .١٩٢، الوايف للقايض ص١٧٨بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )٣(
  ٢٩٢،املزهر ص٢٥٨ ص٢ ج، فتح الوصيد ٧٣٤شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٤(
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 :أبدل اهلمز يف املواضع التالية
﴿ـ          ﴾ ]اً أبدل اهلمزة الساكنة ألف]٩٦:األنبياء[و] ٩٤:الكهف. 
﴿ـ    ﴾  ]فرواها بحذف اهلمزة وضم اهلاء]٣٠ :التوبة  . 

﴿ السويسقرأ     ﴾ ]بـحذف الياء بعد اهلمـزة، ]٤:الطـالق[ و]٢:املجادلة[ و]٤:األحزاب 
﴿ الالزمواختلف عنه يف اهلمزة بني تسهيلها وإبداهلا ياء ساكنة مع املد   ﴾ ولـه مـع 

•﴿التسهيل القرص والتوسـط ﴾ . وعـىل اإلبـدال يــجوز لـه يف﴿        ﴾ يف 
 ًله وصـالَّهَ ويــجوز ملـن سـ.تة يسرية بني الياءين واإلدغـامُ اإلظهار مع سك:الطالق

 .َّالوقف باإلبدال مع السكون وبالتسهيل مع الروم 
﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ السويسروى  † ﴾ حيث ورد، مع إثبات األلف بعـد 

 . القرص فيه فيتعني،اهلاء، واملد هنا من باب املد املنفصل
﴿ روى   σ ﴾ ]مع التسهيلباإلدخال ]٤٤:صلتف . 

 اهلمزتان من كلمة   
مفتوحة أو مكسورة  األوىل منهام مفتوحة والثانية ،إذا اجتمعت مهزتان يف أول كلمة

 فيكـون النطـق هبمـزة ،هام يسهل اهلمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بينالسويسفإن 
 .حمققة فألف فهمزة مسهلة بني بني

                                          
قـال ابـن يالوشـة والتـسهيل مـع  ،٨٧، الفتح الرمحاين للجمـزوري ص٢٨٠، ٤٨الوايف للقايض )١(

 .٢٠٣ًالتوسط هو املقدم انظر املقدم أداء ص
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، -  ومتد بمقدار حركتني–تفصل بني اهلمزتني املتالصقتني هو إثبات ألف :واإلدخال

﴿:فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل      ﴾ تكون بإثبات ألف بـني اهلمـزة األوىل 
﴿املحققة والثانية املسهلة     σ  ﴾، ﴿   ﴾ . 

 اإلدخال عدم.٢ موهو املقد  اإلدخال.١:أما بني املفتوحة واملضمومة فله الوجهان
﴿:نحو    4  ﴾]١٥:آل عمران[،﴿ • ﴾ ]٨:ص[،﴿  • ﴾ ]٢٥:القمر[. 

  :ويمتنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف ألفاظ هي

١- ﴿  σ ﴾ ]٤٩: ، الشعراء٧١: ، طه١٢٣:األعراف[ .  

٢- ﴿    σ ﴾  ]٥٨: الزخرف[ . 
سـتفهام والثانيـة  األوىل مهـزة اإل، يف هـذين اللفظـنيوذلك الجتامع ثالث مهزات

  . وهي فاء الكلمةاً والثالثة ساكنة أبدلت ألف،املفتوحة

﴿  ويف-٣  ﴾ سهل الثانية بال إدخالي حيث ورد       . 
﴿وقرأ    ﴾ ]و ]٢٩:العنكبوت[ ]٨١:األعراف ،﴿ ﴾ ]ستفهام باإل ]١١٣:األعراف

 .واإلدخالمع التسـهيل 

﴿وقرأ      ﴾ ]وهو  اإلبدال.١:ويف مهزة الوصل وجهان باالستفهام ]٨١:يونس 
﴿ التسهيل مثل. ٢ املقدم      ﴾. 

                                          
ًذهب بعض النحـاة إىل إبـدال الثانيـة يـاء ولكنـه لـيس مـن طريـق :٧٣الوايف صيف   قال القايض)١(

 .الشاطبية، فال يلتفت إليه وال يقرأ به
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 :اهلمزتان من كلمتني
 مهزتا قطع يف كلمتني، بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمة األوىل والثانية  إذا التقت-١

 يإسـقاط اهلمـزة األوىل السويس  فقرأكانتا متفقتني يف احلركةأول الكلمة الثانية، فإن 
﴿ :نحـومن كل مهزيت قطع التقتا من كلمتني واتفقتـا يف الـشكل      ﴾،﴿      

     ﴾، ﴿     ﴾. 
 :وجهانواقع قبل اهلمز الساقط وجيوز له يف حرف املد ال

 .سطتوال.هو املقدم،    بالقرص و.أ
  : وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي-٢

﴿: ومل يـرد إال يف قولـه تعـاىل، أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة-أ        
   ﴾فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو . 

﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب        ﴾سهل اهلمزة  في
 .الثانية بني اهلمزة والياء

﴿:والثانية مفتوحة، نحو أن تكون األوىل مكسورة -ج       ﴾   فيبدل اهلمزة
 . مفتوحةًالثانية ياء

﴿ : نحو، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د       ﴾ فيبدل اهلمزة 
 . مفتوحةاًالثانية واو

ـ  ﴿ :ون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو أن تك- ه      ﴾  ففيها وجهان مها : 
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 . ً مكسورة وهو املقدم أداءاً إبدال اهلمزة الثانية واو-١

 . تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء-٢

 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة

 فإن وقفت عىل األوىل وابتدأت ،بدال يف ذلك كله الوصل فقطل أو اإليوحمل التسه
  . فيهامبالثانية فال بد من التحقيق

 : النقل
﴿مل ينقل إال يف       ﴾ ]بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلهـاا فقرأه]٥٠:الـنجم ،  

﴿إدغام التنوين يف الالم املضمومة و   1! ﴾، وإذا وقف عىل لفظ﴿  ﴾ فـان 
﴿  ثالثة أوجه يف االبتداء بـيسوسلل   ﴾هي :       

1 ﴿.أ  ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمزة مضمومة ٍ ٍ ٍٍ  . وهو املقدمٍ
1 ﴿ .ب  ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ . 

1 ﴿ .ج ﴾ التقليل يف األوجه الثالثةٍثم واو مدية، مع بالم مضمومة . 

 :ياءات اإلضافة
تـدل عـىل املـتكلم و  عن أصول الكلمة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
﴿فتقول يف   ﴾ :ِّإن  .بني الفتح واإلسكان وخالف القراء فيها دائر ،هِّك وإنِّ وإنِ
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﴿:  بفتح ياء اإلضافة الواقعة قبل مهزة القطع املفتوحة، نحوالسويس قرأ      ﴾ 
﴿: أو املكسورة، نحـو      ﴾أو قبـل مهـزة الوصـل مـع الم التعريـف، نحـو : 

﴿         ﴾ــدوهنا، نحــو ﴿:  أو ب       ﴾،ــيام اســت  وروى .ثنيإال ف
 :ام ييل كام فيباإلسكان بعضها اآلخر

﴿ كن الياء يف كلمةأس   ﴾ ]٢٨:نوح[ و]٢٦:احلج[ و]١٢٥:البقرة[. 

﴿ كلمة و ﴾ ]٧٩:األنعام[و ]٢٠:آل عمران[. 

ًوعم عال ُ ََّ وح عن َ ْوجهي وبيتي بنُ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِِ
  

 

َّلوى وسواه عد ُ ُ َ َ ًِ ً أصالِ ْ َ لـيحفالَ َ ْ ُ ِ
  

 

﴿ ياء من كلمةسكن الأ ﴾ حيث وقعت. 

﴿ ياءو ﴾ ٦:الكافرون[و]٢٣،٦٩:ص[و]٢٠:النمل[و ]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[ يف[. 

ــوا ُومــع رشكــاءي مــن وراءي دون َُّ َ َ ْ ْ َِ َِ َِ َ َ  

ِويل نعجة ما كان يل اثنَـني مـع معـي َ َ ْ َْ َ ْ َِ ْ َ ُِ َِ َ  

ْوفــتح ويل فيهــا لــورش وحفــصهم ِْ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ْ  

ْويل دين عن ََ ِ ِ َ هاد بخلف لـه احلـالِ َ ْ َ ُْ ٍ ٍُ ِ َ  
ًثامن عال َُ ٍ َ والظلـة الثـان عـن جـالَ َّ ُ ُِّ ْ ََ ِ َّ

  

َومــايل يف يــس ســكن فــتكمال َُ َ َْ َِّ ْ َِ ِ
  

                                          
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٤ شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )١(
 .١٣٢بن القاصح صال، رساج القارئ ٤١٥شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٢(
 .٥٩٦ ص١ جسخاويل، فتح الوصيد ل٤١٧لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٣(
 .٥٩٨ ص١ جسخاويلل، فتح الوصيد ٤١٩شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٤(
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  :يـاءات الزوائد

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة
 . املصحفوسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم وحذفها،

﴿ : فقـط نحـوً يف عدد من األلفاظ وصالالسويسوقد أثبتها           ﴾ 
  .]١٨٦:البقرة[

﴿ روىو             ﴾ ]اًووقف ً وصالةبإثبات الياءساكن ]٦٨:الزخرف ،
 .فهي ثابتة يف املصحف البرصي حمذوفة يف املصحف الكويف

ــوا  ــع تؤمنُ ِوم ْ ُ ْ ــاََ ــوا يب جاوي َيل يؤمنُ َ َ ُِ ِ ْ ِ
  

 

ٍعبادي صـْف واحلـذُف عـن شـاكر  ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ِ
َدال َ  الوقف عىل مرسوم اخلط: 

 . بالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة يف آخر األسامءالسويسوقف  

ــو   ﴿نح      ﴾ ]ــرف ــف عليهــا ]٣٢:الزخ ﴿ يق   ﴾ ،﴿     ﴾ 
﴿  وقف عليها]٤٣: الدخان[  ﴾. 

ـــث ـــاء مؤن ـــاء ه ـــت بالت ٍإذا كتب َِّ ََّ ُْ ُ َ ِ ِ َ ُ َ ِ  

 

ْ فباهلــاء قــْف حقــ ََ ِ ِ َ َا رىض ومعــوالِ ِّ َ َُ ً ِ
  

 

                                          
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٨بيت رقمشاطبي للحرز األماين  )١(
  .١٤٩، الوايف للقايض ص٣٧٨ لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )2(
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﴿ :يها بالتاء وهيقف علاستثنى ست كلامت في :مالحظة   ﴾حيث وقعت ،
﴿و    ﴾ وحيث وقعت ،﴿   ﴾ ]واً مع]٣٦:املؤمنون ،﴿     ﴾ ]٦٠:النمـل[، 
﴿    ﴾]٣:ص[ ،﴿  ﴾]١٩:النجم[. 

 ﴿ ووقف عىل الياء من    ﴾اً اختبار حيث وقع . 

﴿ يف  ووقف    ﴾ ]عىل الكاف  ]٨٢:القصص﴿  ﴾وجيوز البدء بـ ﴿ ﴾ 
﴿وكذلك يف       ﴾ ﴿  ﴾ وجيوز البدء بـ ﴿   ﴾ . 

﴿يف  لفاألبووقف      ﴾]٣١:الرمحن[ و]٤٩:الزخرف[و ]٣١:رالنو[. 
 ،اً بكيفية ختالف حفـصالسويسكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ رواها 

 ،به هلانوال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي يت
  :وهذه األلفاظ هي

 ﴿ن اهلاء من لفظ اسكإ - ،   ،   ﴾ و ﴿ ،   ، ﴾.  

﴿ روى -   ﴾ بسكون الطاء حيث وقعت. 
َوحيث أتـ َ ُ ْ َ ٌ خطـوات الطـاء سـاكنىَ َِ َ ُ َّ ٌُ ُ  

 

ٍوقل ضمه عــن زاهد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ كـــيف رتـالُ َّ َ َ ْ َ
  

 

                                          
بتنوين ثم دخل عليها الكـاف للتـشبيه فهـي منونـة ) ٍّأي( ووجه الوقف عىل الياء أن أصل الكلمة )١(

، وإنام كتبت يف اً حيذف وقفٍّجمرورة مثل كعيل، فوقف أبو عمرو عىل أي بحذف التنوين؛ ألن التنوين
 .١٥٠ عىل لفظ الوصل، انظر الوايف للقايض صاًاملصحف نون

 .١٥١ انظر الوايف للقايض ص)٢(
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﴿ روى -   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 

َويف ضم جمراهـا سـواهم و َ َْ َ ُِّ َِ ْ َ َ َفـتح يـاِ ُ ْ َ  

 

َبنَي هنَا نــص ويف الكـل عـــوال ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

﴿ روى -    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 
ِوتـــذكرون الغيـــب زد قبـــل تائـــه ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

ًكريام ِ ً وخفُّ الذال كم رشفـَ ََّ َ ْ َ ِ ِ َ عـالاَ َ
  

 

﴿كرس السني من - ﴾ء ابتدئ بالتاء أم باليـاء، سوااً مضارعً إذا كان فعال، 
.وسواء اتصل به ضمري أم ال

  ـ ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمـة الثانيـة 
ْقل( وكان الساكن األول مهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة ْأو(و ) ُ   : نحو،)َ

﴿                 ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]١١٠: ءاإلرسا ،. 
 تنبيه

ُرجحت للسويس بني السورتني املتتاليتني، وجه السكت بال بسملة وعليه فإن ْ َّ َ. 

0(هناية سورة الرعد ال تدغم بالبسملة  ، ولكن )2 ! " # $     1 / 
 .لو قرأنا بوجه وصل اجلميع مع البسملة فإننا ندغمها

                                          
 .١٧٦ص للقايض الوايف ،١٥٩ص القارئ رساج ،٤٩٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 .٢٣٧ص الوايف ،٢٤٩ رساج القارئ ابن القاصح ص،٧٥٧شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٢(
   .٢٢١ الوايف للقايض ص،٢٢١ رساج القارئ ابن القاصح ص،٦٨١ حرز األماين بيت رقم) ٣(



 

 أيب عمروة ءراق أصول  ١٤٥

Æ(البـسملة هناية سـورة إبـراهيم ال تـدغم ب  Å Ç     $ # " ! 2( ،
 . ولكن لو قرأنا بوجه وصل اجلميع مع البسملة فإننا ندغمها

، )B A C    $ # " ! E D(هناية سـورة القـدر ال تـدغم بـأول البينـة 
 . ولكن لو قرأنا بوجه وصل اجلميع بال بسملة فإننا ندغمها

Ÿ(هناية سورة طه     (ولكن لو قرأنـا بوجـه وصـل ، اً ووقفًفيها التقليل وصال
 . اجلميع بال بسملة فإننا نحذف األلف وال نقللها

ُرجحت للسويس  ْ َّ ﴿: نحوواقع قبل اهلمز الساقط يف حرف املد الَ    ﴾وجهان : 
 .توسطال. ب  هو املقدم،القرص و.أ

 :، مع أن الشاطبي قال٥١ بام قدمه شيخنا الدكتورالنحاس يف الرسالة الغراء ص ًعمال
ـــري ـــل مهـــز مغ ـــد قب ـــرُف م ٍوإن ح َِّ ُ ْ َ َْ ٍ َ َ ْ َ ََ ِّْ  

 

ْجز قــرصه والـــَيـ َ ُ ُُ ْ َ َمد مــا زال أعــدالـْ ََ ُّْ ََ َ َ   

 

 
 

                                          
رجح الشاطبي والداين التوسط كام يف البيت السابق، انظر إبراز املعاين  ،٢٠٨حرز األماين بيت رقم )1(

 . كلمتنيللداين، وحتبري التيسري البن اجلزري باب ذكر اهلمزتني من أليب شامة، والتيسري 



 

 أصول قراءة ابن عامر ١٤٦

 
 بـن  بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة بن عامر بن عبداهللاعبد اهللا هو: ونسبه اسمه

 .إمام أهل الشام يف القراءة، ه أبو عمرانتوكنيعمران اليحصبي، 
من قـرى (ولد اإلمام ابن عامر سنة ثامن من اهلجرة بضيعة يقال هلا رحاب  :والدته

 .ورحل إىل دمشق بعد فتحها وله تسع سنني،  وله سنتان قبض رسول اهللاو، )املفرق
وعن املغرية ابن شهاب الـذي قـرأ ،  ً عرضا عن أبى الدرداءةخذ القراءأ :شيوخه   

، منهم معاوية بن أبى سفيان، وقد سمع من مجاعة من الصحابة.بن عفان عىل عثامن 
 .يلة بن عبيدوفضا، سقعوواثلة بن األ، والنعامن بن بشري

أم ، ً جلـيالً وتابعيـاً كبـرياًوكان رمحه اهللا إمامادمشق، انتهت إليه مشيخة اإلقراء ب 
اتم بـه وهـو يـفكان ، زاملسلمني باجلامع األموي سنني كثرية يف أيام عمر بن عبد العزي

ودمـشق ة والقضاء ومشيخة اإلقراء بدمـشق، اممومجع له بني اإل، أمري املؤمنني آنذاك
مجع النـاس عـىل قراءتـه وتلقيهـا أفـ، خلالفة وحمط الرجال من العلـامء والتـابعنيدار ا

:  األول الذين هم أفاضـل املـسلمني، قـال ابـن جماهـدوهم الصدر، بالقبول والرىض
 . »وعىل قراءة ابن عامر أهل الشام واجلزيرة«

وة  وقد امجع أهل الشام قاطبـة عـىل قـراءة ابـن عـامر تـال:قال اإلمام ابن اجلزري
  . إىل قرب اخلمسامئةًوصالة وتلقينا

 ملـا ًحافظـا،  فـيام أتـاهً ثقةً عاملاًا كان اإلمام ابن عامر إمام:وقال أبو عيل االهوازي
من أفاضل وخيار التابعني ،  فيام نقلهًصادقا،  فيام جاء بهًمهاا فًعارفا،  ملا وعاهًمتقنا، رواه
وال يطعـن عليـه يف ،  يرتـاب يف أمانتـهم يف دينه وال يـشك والهال يت، ويناجلة الرأو



 

ابن عامرة ءراق أصول  ١٤٧

،  يف علمـهً مشهورا، مصيبا يف أمره،  يف قدرهًعاليا،  قولهًافصيح،  نقلهًاصحيح، روايته
ومل يقل ،  خيالف فيه األثرًومل يقل قوال، مل يتعضد فيام ذهب إليه األثر،  إىل فهمهًمرجوعا

 . خيالف فيه اخلربًقوال
ء، ارقوهو الذي خلفه يف اإل، يى بن احلارث الذماري حي:روى القراءة عنه: تالميذه

وإسامعيل بن عبد اهللا ، وجعفر بن ربيعة، وربيعة بن يزيد، خوه عبد الرمحن بن عامرأو
ويزيد بن أبـى مالـك ، وخالد بن صبيح املرى، وسعيد بن عبد العزيز، بن أبى املهاجر

وياه مها هـشام وابـن ارو.م عاشوراء سنة ثامن عرشة ومائهتويف بدمشق يو.وغريهم
 . ورويا عنه بواسطةذكوان

عـن حييـى بـن احلـارث  هشام بن عامر السلمي عن عـراك بـن خالـد الدمـشقي ،
 .الذماري ، عن عبد اهللا بن عامر الشامي

، عن أيوب بن متيم الدمشقي، عن حييى بن احلارث الذماري، عن  عبداهللا بن ذكوان
   .عبد اهللا بن عامر الشامي

                                          
 ١، معرفة القراء الكبار الـذهبي ج٤٢٣ ص١ غاية النهاية، ابن اجلزري ج،٨٥السبعة البن جماهد ص )١(

 ، ١٠٣ ص ١ ،تذكرة احلفاظ ج ٢٦٧ ص ٣ ،تاريخ اإلسالم ج٤٤٩ ص ٧ ،طبقات ابن سعد ج ٨٢ص
 .٩٥ص ٤ ،األعالم الزركيل ج ١٥٦ ص ١ ، شذرات الذهب ج٢٩٢ ص ٥سري أعالم النبالء ج 



 

 أصول قراءة ابن عامر ١٤٨

 
إمـام أهـل ، الدمـشقينصري بن ميرسة أبو الوليد السلمي هشام بن عامر بن  :اسمه

 .دمشق وخطيبهم ومقرئهم وحمدثهم مع الثقة والضبط والعدالة
 .ولد سنة ثالث ومخسني ومائة أيام املنصور :مولده

ً عرضا عن أيوب بن متيم وعراك بن خالـد وسـويد بـن عبـد أخذ القراءة :شيوخه
 . بن مسلم وصدقة بن خالد وغريهمالعزيز والوليد

، محـد بـن يزيـد احللـواينأو،  أبو عبيد القاسم بن سالم:روى القراءة عنه: تالميذه
 .وغريهم، وإسحاق بن أبى حسان، نسأمحد بن أو

ًوكان فصيحا عالمة واسع الرواية  :صفاته ًخطيبا مفوها، ً ً.  

، رزق كرب الـسن، الدراية بالنقل والفصاحة والعلم والرواية وًوكان هشام مشهورا
  .، ارحتل الناس إليه يف القراءات واحلديثوصحة العقل والرأي

 .بدمشق) هـ٢٤٥(تويف رمحه اهللا سنة 

                                          
 ، طبقات ابن سعد ج ١٩٥ ص١ ، معرفة القراء الكبار الذهبي ج٣٥٥ ص٢غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(

 ١١ ،هتذيب التهـذيب ج ٤٥١ ص ٢ ، تذكرة احلفاظ ج ٤٢٠ ،سري أعالم النبالء ج اا ص ١٧٤ ص٧
 .١١٧ ص ١ ،النرش ابن اجلزري ج ٨٧ص ٨ ،األعالم الزركيل ج ٥١ص 



 

ابن عامرة ءراق أصول  ١٤٩

 
أبـو حممـد القـريش ،أبو عمرو وقيل محد بن بشري بن ذكوانأهو عبد اهللا بن  :اسمه 

وإمـام ،  اإلقـراء بالـشامشـيخ، الفهري الدمشقي اإلمام االستاذ الشهري الرواي الثقـة
 .انتهت إليه مشيخة اإلقراء بعد أيوب بن متيم، جامع دمشق

 .ولد يوم عاشوراء سنة ثالث وسبعني ومائة :مولده

ً أخذ القراءة عرضا عن أيوب بـن متـيم، وقـرأ عـىل الكـسائي، وإسـحاق :شيوخه
 .املسيبي عن نافع

أمحد بن يوسـف التغلبـي وأبـو ابنه أمحد وأمحد بن أنس وأمحد بن املعىل و :تالميذه
 .زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي وهارون بن موسى األخفش وغريها
 .وتويف يوم االثنني لليلتني بقيتا من شوال من سنة اثنني وأربعني ومائتني

                                          
 ،هتذيب التهذيب ج ١٩٨ ص١ر الذهبي ج ، معرفة القراء الكبا٤٠٤ ص١غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(

 ص ١ ،النرش ابن اجلزري ج ٨٥ ص ٤ ،األعالم الزركيل ج١٠٠ ص ٢ ،شذرات الذهب ج ١٤٠ ص ٥
١١٧. 



 

 أصول قراءة ابن عامر ١٥٠

 

 :البسملة
 :له يف البسملة بني السورتني ثالثة أوجه مرتبة كالتايل

 .الوصل بال بسملة) ٣. بال بسملة   السكت) ٢. بسملةالفصل بال) ١

 :الـمـد والقرص
 .) حركات٤( التوسط متصلـال املدله يف ) ١

 .) حركات٤( التوسط املنفصلاملد له يف ) ٢

 :السكت واإلدراج
﴿ عليهــاسكت يــ وملالتاليــة أدرج املواضــع -       ﴾ ]مــع  ]٢ ،١:الكهــف

﴿اإلخفــاء،          ﴾]٥٢:يــس[ ،﴿   ﴾ ]مــع اإلدغــام،  ]٢٧:القيامــة﴿  

 ﴾]مع اإلدغام ]١٤:املطففني. 
ـــة ـــص دون قطـــع لطيف ٌوســـكتة حف َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ َ  

ـــــون ِويف ن ُ ِ ـــــدنا والمَ ـــــن راق ومرق ِ م َ َ ََ َ ِْ ْ َ َ ٍَ  
 

ـــال ـــوين يف عوجـــا ب ـــف التنْ َعـــىل أل ًَ َ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ َ  

ــاقون ــل ران والب َب ُ ْ َ َْ َ ــْكت مََ ُ ال س ََ   َوصــالَ
 

                                          
 .٣٧الوايف للقايض ص ، ٣٠ غيث النفع ص )١(
 .٦٠، الوايف للقايض ص٥٠رساج القارئ البن القاصح ص  )٢(
 .٢٥١ ص ١اجلزري ج النرش البن ، ٥٠رساج القارئ البن القاصح ص )٣(



 

ابن عامرة ءراق أصول  ١٥١

 هاء الكناية 
ً، وخـالف حفـصا يف املواضـع بني متحركنيمتحركة ذا وقعت إهاء الكناية  توصل

  :التالية

﴿قرأ      ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
ــصهم ــسانيه ضــم حلف ــرس أن ــا ك ْوه َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

ــ ــه علي ْومع ُ ْ ََ َ ــتح وصــالَ َه اهللاَ يف الف ََّ َ ِ ْ ْ ِ ِ
  

 

﴿ أرق     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ــريهم ــن كث ــسكني الب ــه الت ــا قبل ْوم ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْ َُ َّ َ َ  

 

َوفيـه مهانــا معــه حفــص أخــو وال ِ ُ َ ٌ َ ُ ْ َ َْ ًَ ُ ِ ِ
  

 

 اء مع الصلة، رواهـااختلف راوياه يف بعض الكلامت فرواها ابن ذكوان بكرس اهلو
 :وجهنيبهشام 

 .بالصلة كحفص) ١ 
  :وهيوهو املقدم  بكرس اهلاء دون صلة، ) ٢

﴿ .أ    ﴾ ٧٥:آل عمران[ يف املوضعني من[.  

﴿ .ب    ﴾ ٢٠:الشورى[و ]١٤٥:آل عمران[ يف املوضعني من[.  

                                          
 .٣٣٥ ص٢لسخاوي جلفتح الوصيد ، ٨٣١، ٨٣٠لشاطبي بيت رقم  لحرز األماين  )١(
 .٢٧٩بن القاصح صال، من تفردات حفص، رساج القارئ ٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .٥٥لقايض صعبد الفتاح ا، الوايف ل١٥٩ بيت رقم للشاطبيحرز األماين  )٣(



 

 أصول قراءة ابن عامر ١٥٢

﴿ .ج    ﴾ و﴿     ﴾ ]١١٥:النساء[.  
﴿. د     ﴾ ]٢٨:النمل[. 
﴿ .هـ    ﴾ ]كرس القافقرأها ب و]٥٢:النور. 
﴿ قرأ    ﴾ ]بزيادة مهزة ساكنة ورواها هشام بضم اهلاء  ]٣٦:الـشعراء[ و]١١١:األعراف

﴿ مع الصلة     ﴾ ، ورواها ابن ذكوان بكرس اهلاء دون صلة﴿    ﴾ . 

 اهلمز املفرد 
ىل ختفيـف إمـال العـرب ، ً مصمتاً جمهوراً بعيد املخرج شديداًرفاملا كانت اهلمزة ح

والتسهيل يف كلـامت بدال  باإلابن عامر أوقرغريها، وأو التسهيل أبدال  باإل إمااهلمزة
  .كلامت ال هيمزها حفصمهز معينة، كام 

  : اإلبدالً:أوال
مـز يف ، فأبـدل اهل أن تقلب اهلمزة حرف مد مـن جـنس حركـة مـا قبلهـا:اإلبدال

  :املواضع التالية

١. ﴿     ﴾ ]ًلفاأة ساكنال دل اهلمزةأب .]٩٦:األنبياء[و  ]٩٤:الكهف. 
٢. ﴿ ﴾ ]ًلفاأبدل اهلمزة املفتوحة ، أ]١:املعارج. 
٣. ﴿   ﴾ ]ساكنةًا واو الساكنةبدل اهلمزة أ]٨:اهلمزة[ و]٢٠:البلد . 

                                          
 .٨٠املزهر ص، ٣١٨ ص١لسخاوي جلفتح الوصيد  )١(



 

ابن عامرة ءراق أصول  ١٥٣

َومؤصدة فامهز معـا عــ ْ ًْ ََ ُِ ْ ٌ َ َ ًن فـــتى حـــمىَ ًِ َ ْ  

 

َوال ــمَ َّ ع ــال َ ــاء وانج ــشمس بالف َيف وال َ َْ َ َْ ِ ِ ِ ْ َّ ِ
  

 

  : احلذف:ًثانيا
ويكـون بحـذف ، ثرأبحيث ال يبقى هلا اهلمز هو إزالة ،  ويسمى اإلسقاط:احلذف
﴿ :اهلمزة نحو    ﴾تصبح : ﴿   ﴾.لفـاظ  بحذف اهلمـزة يف األقرأ

  :التالية

١. ﴿   ﴾ ]ضم اهلاءوحذف اهلمزة ب قرأ  ]٣٠:التوبة.  

٢ .﴿   ﴾ ]بالتنوين بعد الكافقرأها ]٩٨:الكهف .  

٣. ﴿   ﴾  ]بعدها يـاء سـاكنة والم ال نقل حركة اهلمزة إىل ]١٣:ص[و ]١٧٦:الشعراء
ليحتمـل هـذا ، لـفأوقد رسم هذان املوضعان يف املصاحف بال ، خرهآوفتح التاء يف 

 فكتبـا يف ]١٤:ق[و ]٧٨:احلجـر[خـران ومهـا يف مـا املوضـعان اآل، أ القراءتني فيـهالرسم
﴿املصاحف     ﴾،مزة وصـل والم سـاكنة وقد اتفق القراء العرشة عىل قراءهتام هب

 . مفتوحة مع خفض التاء بعدها مهزة قطع
ـــام يف نـــد واأليَكـــة االم ســـاكن ٌك ْ َِ ِ ٍَ ُ ََّ َ ِ َ  

 

ــض ــز واخف ــع اهلم ْم ِ ْ َْ َِ ْ ــيطالََ َه ويف صــاد غ َ ْ َ َ َ َُ ِ
  

   

                                          
 .٣٧١  ص ١لسخاوي جلفتح الوصيد ، ١١١٤لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )١(
 .٢٧٢الوايف للقايض ص ، ٩٢٨حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٢(



 

 أصول قراءة ابن عامر ١٥٤

  : اهلمز:ًثالثا
  :وهي، لفاظ غري مهموزة يف رواية حفصقرأ ابن عامر باهلمز يف أ

١. ﴿  ﴾ حيث وردهبمزة مفتوحة منونة بعد الزاي املضمومةقرأها  . 

ْويف الصابئني اهلمز والصابئون خـذ َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ
  

 

ِوهزؤا وكفؤا يف السواك َ َ ََّ ً ْ ًُ ْ َن فـصالُ ُِّ ِ
  

 

٢. ﴿   ﴾ ]هبمزة مفتوحة منونة بعد الفاء املضمومة قرأها]٤:االخالص .  
٣.﴿    ﴾ ]واملد فيه من بـاب املـد املتـصلبزيادة مهزة مكسورة ، ]٩٨: البقرة ،

ًبدل وصال، عارض وقفا(وبعدها ياء مدية ً(. 
َودع يـــاء ميك ِ َ َ ْ َ ُئيـــل واهلمـــز قبلـــهاَ ْ ََ ََ َْ ْ َ ِ

  

 

َعـىل َ حجــة واليــاء حيــذُف أمجــالَ ََ ْ َُ ْ ُ َ َ َّ ُْ ٍ
  

 

٤ .﴿    ﴾ ]فيقرؤه هبمزة مفتوحة بني الواوين وتسكني الواو الثانية ] ١٣٢:البقـرة
ليوافـق ، لف بني الواوين يف املصحف الشاميأوقد كتب هذا اللفظ ب، وختفيف الصاد

 .هذه القراءة

٥ .﴿     ﴾  وحترك حسب موقعها من -مع املد املتصل-األلف حيث ورد هبمزة بعد 
 اإلعراب

ـــهو ـــز مجيع ـــا دون مه ـــل زكري ق َ ِ ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ٌصحاب َ َورفع غـري شـعبة االوال ِ َُّ َ ْ ٌ ََ ُْ ُ ْ ََ
 

                                          
 .١٩٥، املزهر ص١٦ ص٢ن تفردات حفص، فتح الوصيد جم، ٤٦٠حرز األماين بيت رقم  )١(
 .١٩٨املزهر ص، ٢٧ ص ٢لسخاوي ج لفتح الوصيد  ،٤٧٣لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )٢(
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﴿ قرأ -   ﴾ ]مضمومة بعد اجليمةهبمز  ]٥١:األحزاب . 

﴿ قرأ -    ﴾ ]مديةوبعدها واو مضمومة ةهبمز ]١٠٦:التوبة . 

  : التسهيل:خامسا
وبـني حـرف املـد ،  باهلمزة بحالة متوسطة بني اهلمـزة املحققـة النطق هو:التسهيل

  :فتسهل اهلمزة املفتوحة بجعلها بني اهلمزة واأللف نحو، املجانس حلركتها
﴿σ ﴾ ، والواو نحوواملضمومة بني اهلمزة :﴿ • ﴾ ، واملكسورة بـني اهلمـزة و

﴿ :حوالياء ن   ﴾ . 

   .ابن عامر يف هذا الباب كحفص :اهلمزتان من كلمتني

، فـاهلمزة األوىل ذا التقى مهزتا قطع متحركتان يف كلمة واحدةإ :اهلمزتان من كلمة
 :م بوجهنياهش واهارال تأيت إال مفتوحة، فإذا كانت الثانية مفتوحة، 

 .املقدم الثانية، وهو تسهيل إدخال ألف الفصل بينهام مع.١
 .الثانية حتقيق اإلدخال مع. ٢

- ومتد بمقدار حركتني- إثبات ألف تفصل بني اهلمزتني املتالصقتني  هو:واإلدخال
ــه تعــاىل،  ــال يف قول ــالقراءة باإلدخ ﴿ :ف      ﴾ــف بــ ــات أل ــون بإثب ني  تك

﴿تنياهلمز      ﴾  أو مع تسهيل الثانية﴿    σ ﴾.  

﴿:نحوانت الثانية مكسورة ، وإذا ك   ﴾ فله وجهان: 
                                          

 .١٩٢الوايف للقايض ص، ١٧٨بن القاصح ص الرساج القارئ ، ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )١(
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 .)كحفص(عدم اإلدخال . ٢  .اإلدخال وهو املقدم. ١

 :هيبدون خالف وهناك سبعة مواضع يقرأها باإلدخال 
١. ﴿  ﴾ ]٨١:األعراف[    ٢. ﴿﴾ ]١١٣:األعراف[ 
٣. ﴿  ﴾ ]٤      ]٦٦:مريم. ﴿  ﴾ ]٤١:الشعراء[ 
٥. ﴿   ﴾ ]٦    ]٥٢:الصافات. ﴿    ﴾ ]٨٦:الصافات[ 
٧. ﴿    ﴾ ]هذا املوضع وجهانوله يف ]٩:فصلت : 

 . وهو املقدمتسهيل الثانيةاإلدخال و .١
 .حتقيق الثانية مع اإلدخال، وال ثاين هلا. ٢

﴿وهلشام يف لفظ    ﴾حيث ورد وجهان : 
 .)كحفص(دم اإلدخال ع.٢.   مع حتقيق الثانيةاإلدخال  .١ 

 :وإذا كانت الثانية مضمومة فله وجهان
 .مع حتقيق الثانية، وهو املقدماإلدخال . ١
﴿:نحو، )كحفص(عدم اإلدخال .٢     ﴾وال ثاين هلا ،. 

ًاإلدخال مع تسهيل الثانية وجها ثالثا وله  ﴿يف ً • ﴾ و﴿  • ﴾وال ثالث هلام . 
  :لفاظ هيأ الفصل بني اهلمزتني يف لفأدخال إويمتنع 
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١ .﴿  σ ﴾ ]قرأها ابن عامر هبمزة حمققة ثـم  ]٤٩:، الشعراء١٧: ، طه١٢٣:األعراف
 . مهزة مسهلة ثم ألف

٢ .﴿    σ ﴾ ]قرأها ابن عامر بتسهيل الثانية ]٥٨:الزخرف. 
ام والثانيـة وىل مهـزة االسـتفهاأل، وذلك الجتامع ثالث مهزات يف هـذين اللفظـني

  . وهي فاء الكلمةًلفا، والثالثة ساكنة أبدلت أ)املسهلة(ملفتوحةا

  : واإلظهاردغاماإل
  :اهمن أظهرها حفصلفاظ التي دغام يف عدد من األ باإلابن عامر قرأ

﴿ :الذال يف التاء يف   ﴾ كيف وقعت . 

َوط ِ عنْـد املـيمَنيِساَ ِ ِْ ُ فـــازا اختـذمتَ ُ ْ ََ َ   وَ

 

ُأخذت ْ َ َم ويف اإلفراد عـَـارش دغفالَ َ ْْ َ ََ َ ِ َ ِْ ِ
 

السني والذال والضاد والظاء والزاي (يف حروفها الثامنيةوهي) قد(ادغم هشام دال 
﴿:، نحو)واجليم والصاد والشني      ﴾ولكنه أظهر،:   

﴿       ﴾ ]وأدغمها يف بقية املواضع، ]٢٤:ص  . 
، )الذال والضاد والظاء والزاي (يف أربعة حروف هي) قد( وادغم ابن ذكوان دال 

 ﴿:وله يف      ﴾ ]وجهان اإلدغام واإلظهار]٥:امللك . 

                                          
 .١٣٦ص املزهر ،١٠٠ص القاصح بنال القارئ رساج ،٢٨٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
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التاء والزاي والصاد والدال والـسني (يف حروفها الستة هي) إذ(وادغم هشام ذال 
 ﴿:، نحو)واجليم   ﴾]١٦٦:البقرة[ . 

 ﴿لدال فقطيف ا) إذ(ذال  وادغم ابن ذكوان   ﴾] ٢٥:الذاريات[. 
، )التـاء والثـاء والـزاي والـسني والطـاء والظـاء(يف ) بـل(و) هـل(وادغم هشام الم 

﴿نحو    ﴾ موضع واحد هويف، وله اإلظهار : ﴿      ﴾ ]١٦:دعرال[ . 
﴿ :الثاء يف الذال من قوله تعاىل، ادغم ابن ذكوان      ﴾ ]١٧٦:عرافاأل[.  

﴿ :الباء عند امليم من قوله تعاىلابن عامر أظهر و       ﴾ ]٤٢:هود[. 

 :مالة واإلفتحال
ُوجعلت مصطلح ضـبطها نقطـة  أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء :واإلمالة َ

 .مع تعريته من احلركة) •( الوسط حتت احلرفسوداء مسدودة 

⇓﴿ األلفـاظ منهـا  بعـضيف هشام األلـف مال أ ﴾ ]٥٣:األحـزاب[ ،﴿ ± ﴾ 
  .]٧٣:يس[

⁄﴿، ]١٠٩:التوبـة[ ﴾∑﴿وأمال ابن ذكوان األلف يف بعض الكلامت منهـا   ﴾ ،
﴿ –﴾ ،﴿ ©﴾حيث ورد،﴿  ∞ ﴾ ]يف باقي القرآن فله ) زاد(وأما لفظ  ]١٠:ةقرالب

 .فيه الوجهان الفتح واإلمالة
﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزةو  الراءةال فتحأم Κ…⁄﴾ ذا وقع بعدها متحركإ 
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 ، ويقف عليها باإلمالـة،)كحفص(ً فيقرأها بالفتح وصال  ساكنهاذا وقع بعدإما أ
  .وسيأيت تفصيل ذلك يف الفرش

﴿ قرأ ابن عامر     ﴾ ]فتح الراء وضم امليمب  ]٤١:هود.  
ــ ــا ســواهم وف َويف ضــم جمراه َ َ َْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ــاِ َتح ي ُ ْ  

 

ي هنَـا نـــص ويف الكـل عـــوال َبنَ ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

 :الوقف عىل مرسوم اخلط
﴿وقف ابن عامر باهلاء يف      ﴾ ٤:يوسف[نحو[. 

 ياءات اإلضافة 
، ياء زائدة تـدل عـىل املـتكلم تتـصل باالسـم والفعـل واحلـرفهي  :ياء اإلضافة

وخـالف القـراء فيهـا دائـر بـني كاف واهلاء، أن حيل حملها الوعالمتها جواز حذفها و
  .الفتح واإلسكان

﴿: نحـو، ض الكلـامتعـ قرأ ابن عـامر بفـتح يـاء اإلضـافة يف ب-       ﴾ ،
﴿      ﴾ ،﴿        ﴾ ،ــرش احلــروف ومــن ، كــام ســيأيت يف ف

 .ًاملعروف أن الفتح يكون وصال ويوقف عليها بالسكون
 : أسكن ياء اإلضافة يف بعض املواضع نحو-
- ﴿  ﴾]الشعراء[و]٢٤:األنبياء[. 

                                          
 .٣٠٢املزهر ص ، ٢٣٧الوايف للقايض ص ، ٧٥٧لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )١(
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﴿ ياء و- ﴾ ]٦٩، ٢٣:ص[، ]١٨:طه[، ]٢٢:إبراهيم[. 
﴿واختلف هلشام يف         ﴾ ]فقد ذكر بعض العلامء له وجها  آخر وهو ]٩٢:هود ً

 . فتح الياء

 ياءات الزوائد
ثباهتـا إواختلـف القـراء يف ،  للتخفيـفًطرفة املحذوفـة رسـام هي املت:الياء الزائدة

 .هنا حمذوفة يف رسم املصحفوسميت زائدة ألًوقفا،  وًوصالوحذفها 
ًوصال ووقفا يف  الياء الزائدة حذف بقرأ  ً﴿  ﴾ ]أثبت هشام الياء يفو، ]٣٦:النمل :
﴿   ﴾ ]احلالني يف]١٩٥:األعراف . 

ًا،  بكيفية ختالف حفـصرأها ابن عامرالكريم عدد من األلفاظ قن آيوجد يف القركام 
 ، أذكرها هنا كي ينتبه هلـاوقد تكرر ورودها، وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة

  :وهذه األلفاظ هي

﴿ لفظ قرأ .١   ﴾حيث وردبكرس الباء  ًم منكراأ ً سواء كان معرفا. 
ــضم  ــوت ي ــوت والبي ــرس بي ُّوك َْ َُ ُ ُ َ ُ ُ َْ ٍ ُ ــنَ ْع َ  

 

َمحى جلة وجها عـىل األصـل أقـبال ْ ًَ ْ ْ ََ ِ َ َ َ ٍ َِّ ِ
  

 

﴿ قرأ .٢    ﴾ تشديد الذالاملبدوء بالتاء حيث ورد ب. 

ِوتــــذكرون الغيــــب زد قبــــل تائــــه ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

َكـريام وخــفُّ الــذال كـم رشفــا عــال ً ََّ َ َ ْ َ َِ ِ َ ً ِ
  

 

                                          
 .١٦١ ص بدور الزاهرةال، ٢٥٨ ص غيث النفع، ٢٥٢ رساج القارئ البن القاصح ص )١(
 .١٨٠الوايف للقايض ص، ١٦١بن القاصح صالرساج القارئ ، ٥٠٣حرز األماين بيت رقم )٢(
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كلمتني إذا كان أول الكلمة الثانيـة ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف . ٣
﴿ :نحو، مهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة     ﴾ ]وانفـرد هـشام بـضم ]٥٦:اإلرساء ،

﴿: الساكن األول يف التنوين، نحـو       ﴾ ]بيـنام رواهـا ابـن ]٢١، ٢٠:اإلرساء ،
األول ر الـساكن ابن عامويكرس ذكوان كحفص إال بعض املواضع ذكرهتا يف الفرش، 

 . فيام عدا ذلك
﴿  قرأ.٤   ﴾حيث ورد بكرس الياء . 

ــا ســواهم وفــتح يــا ــم جمراه َويف ض ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

 

َبنَــي هنَــا نــص ويف الكــل عـــوال ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

 يف البدايـةء الضمة زج،  هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة: اإلشامم.٥
  .﴾∋﴿ :مثل، هايويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلث، در بثلثهاويق، وهو األقل

                                          
 .٢٧٢، املزهر ص٢٢٧ص٢، فتح الوصيد للسخاوي ج٦٨١ حرز األماين للشاطبي بيت رقم )١(
 .٣٠٢املزهر ص، ٢٧٣ ص٢لسخاوي ج لفتح الوصيد ، ٧٥٧لشاطبي بيت رقم لاألماين حرز  )٢(
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 : قبل أن نبدأ يف تبيني أوجه وقف هشام عىل اهلمز، نوضح ثالثة مصطلحات

 (ثالثة اإلبدال، يف املفتوح بعد ألف، مثلً:أوال  :( 

 ًلفا مع القرص،أإبدال اهلمزة . ١  . 

 التوسط،ًلفا مع  إبدال اهلمزة أ.٢  . 

ًلفا مع اإلشباع ، إبدال اهلمزة أ.٣  . 
ِالسامء، السامء (:مخسة القياس، يف املرفوع واملجرور بعد ألف ، مثلً:ثانيا ُ( 

 : ثالثة اإلبدال أعاله باإلضافة إىل
   .تسهيل بروم مع التوسط.٤
  .تسهيل بروم مع القرص. ٥

﴿ سبعة الرسم كام يف كلمة:ًثالثا    ﴾ ]٩٤:نعاماأل[ 
ًوجها  مكونة من مخسة القياس املـذكورة سـابقا باإلضـافة إىل سـبعة الرسـم ١٢فيها   ً

 .ًإبدال اهلمزة واوا ساكنة مع القرص . ١: وهي
  .ًإبدال اهلمزة واوا ساكنة مع التوسط. ٢
 .ًإبدال اهلمزة واوا ساكنة مع اإلشباع . ٣
 .، الثالثة السابقة مع االشامم ٦، ٥، ٤
      .ًابدال اهلمزة واوا مضمومة مع القرص و الروم . ٧
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 : أذكرها هنا لئال يكثر التكرار يف اجلدول ًوقع يف ثالثني نوعاقد و

﴿ نحو كلمـة،  اهلمزة الساكنة بعد فتح:النوع األول   ﴾ ]و، ]١:العلـق﴿   ﴾ ]الـنجم :

﴿و، ]٣٦  ﴾ ]عليهفففي هذا النوع وجه واحد هلشام عند الوق، ]٣٣:الشورى  ،
﴿:نحو ،ًلفاأبدال اهلمزة إوهو   ﴾.  

﴿ :نحو،  اهلمزة الساكنة بعد  كرس:النوع الثاين  ﴾ ]و]٤٩:احلجر ﴿   ﴾ ]١٠:الكهف[ ،
﴿ مدية،ًبدال اهلمزة ياء، إفيها وجه واحد   ﴾.  

﴿ : بعد فـتح وهـيًوصال  املفتوحة اهلمزة:النوع الثالث  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،
﴿و   ﴾ ،و﴿     ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿   ﴾ ، ففي هذا النـوع

﴿:ًوجه واحد وهو إبدال اهلمزة ألفا  ﴾.   

﴿ :وهي كرس، بعدً وصال املفتوحة اهلمزة :الرابع النوع  ﴾ ،و﴿     ﴾ ، ففي هذا
﴿ًع وجه واحد وهو إبدال اهلمزة ياء مدية،النو  ﴾.  

 ًاهلمزة املفتوحة وصال بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهـو : النوع اخلامس
﴿  ﴾ ]اهلمزة إىل الـساكن وهو نقل حركة ،  وجه واحداففيه، ]٢٥:النمـل

﴿ ،ثم تسكن الباء اهلمزة، حذفالصحيح قبلها و   ﴾. 

﴿  كلمـة،كام يف بعـد سـاكن صـحيحً اهلمزة املكسورة وصـال:النوع السادس    ﴾ 
 :ففي هذا النوع وجهان، ]٢٤:نفالاأل[و ]١٠٢:البقرة[
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ــذفها.١ ــا وح ــصحيح قبله ــساكن ال ــزة إىل ال ــة اهلم ــل حرك ــكاهنا ،  نق ــم إس ث
﴿:للوقف    ﴾. 

﴿:راءروم كرسة ال. ٢    ﴾. 

﴿ :وهـي كلمـة، صـحيح  بعد ساكنً اهلمزة املضمومة وصال:سابعلالنوع ا  ﴾ ] آل

﴿  :وكلمــة، ]٩١:عمــران  ﴾ ]وكلمــة، ]٥:النحــل: ﴿   ﴾ ]ــأ   ]٣٤:عــبس[و] ٤٠:النب
﴿و  ﴾ ]وجهأففي هذا النوع ثالثة ، ]٤٤:احلجر: 
الـصحيح ثـم حـذفها وإسـكان ،  نقل ضمة اهلمزة إىل الساكن الـصحيح قبلهـا.١

﴿:للوقف  ﴾        . 

﴿: إشامم ضمته.٢   ﴾     .  رومها.٣ : ﴿  ﴾. 

﴿  :وهي، بعد فتح  ً اهلمزة املكسورة وصال:النوع الثامن   ﴾ ]ونحـو، ]٢٤٦:البقرة: 
﴿   ﴾ ]ـــأ  ﴿و، ]٢:النب  ﴾ ]ـــر ﴿، و]٢٦:احلج   ﴾ ]ـــشورى ﴿و، ]٤٧:ال  ﴾ 

 : النوع وجهانيف هذا ]٣:القصص[

﴿ ً إبدال اهلمزة ألفا.١  ﴾.   
 . وم كرسهتارتسهيل اهلمزة مع .٢

 :وهـو قولـه تعـاىل،  رسم عىل غري قيـاسمناث حرف واحد من النوع ال:النوع التاسع
﴿   ﴾ ]ففي هذا النوع أربعة اوجه ]٣٤:األنعام:  

﴿ًإبدال اهلمزة ألفا.١  ﴾عىل القياس ،.    
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 .وم، عىل القياسرمز مع التسهيل اهل .٢
﴿ثم إسكاهنا للوقف  وإبداهلا ياء مكسورة.٣  ﴾عىل الرسم ،. 
﴿كرسبالروم  مع ال وإبداهلا ياء مكسورة.٤    ﴾عىل الرسم ،.  

﴿ :مرسـومة باليـاء نحـوو بعـد كـرس ًوصـال  اهلمزة املكسورة:النوع العارش   ﴾ 
﴿و، ]١١:النور[  ﴾ ]و ،]٣٠:القصص﴿   ﴾ ]وجـهأ أربعـةففيها  ]٤٣:فاطر 

ًتقديرا وثالثة عمال،    :وهيً
 .عىل القياسبداهلا ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها إ.١
 فيتحد مع الوجه السابق، سكان الياء للوقفإثم  عىل الرسم،  ياء مكسورةابداهلإ.٢

ًفعال وخيتلفان تقديرا ً. 
 . كرسهتا عىل الرسمومرًإبدال اهلمزة ياء مكسورة مع .٣
 .تسهيلها بروم عىل القياس.٤

ًاهلمزة املضمومة وصال بعد فتح من املواضع التي رسمت فيها اهلمزة  :النوع احلادي عرش
﴿ :بصورة األلف عىل نحو   ﴾ ]إذا رسـمت اهلمـزة عـىل ألـف ]٤٣:يوسف، 

﴿ :ونحو      ﴾ ]يف هذا النوع وجهان، ]١٤٠:النساء:  
  .روممع الالتسهيل .٢  .ًلفاإبدال اهلمزة أ.١

                                          
 : اختلف يف رسم الكلامت التالية:مالحظة )١(

﴿   ﴾ ]٢١:ص[،﴿    ﴾ ]فإن رسمت بالواو وقف عليها هشام بخمسة أوجه]١٣:القيامة ،: 
 .م عىل القياسالتسهيل بالرو.٢  . عند الوقفاًإبدال اهلمزة ألفا لسكوهن.١
 .ً واوا مع اإلشامم اإبداهل. ٤    .ً واوا مع السكون املحض اإبداهل. ٣
 .ً واوا مع الروماإبداهل. ٥

 :وقف عليها هشام بوجهني) ينبأ( ،)نبأ(وإن رسمت دون واو
 .التسهيل مع الروم.٢.          ًإبدال اهلمزة ألفا.١
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﴿ : بعـد ضـم نحـوًوصـال  اهلمـزة املكـسورة: عرشينالنوع الثا    ﴾ ٢٣:احلـج[ يف[ ،

﴿، ]٣٣:فاطر[و   ﴾] عمـال وأربعـة وجـهأففي هذا النوع ثالثـة ، ]٢٣:الواقعة ً
 . مدية عىل القياسً إبدال اهلمزة واوا.١:   ًتقديرا

، فيتحد هذا الوجه ثم إسكاهنا للوقف عىل الرسم،  مكسورةًإبداهلا واواويصح .٢
ًمع الوجه األول عمال؛ وخيتلفان تقديرا  ً. 

 .وم عىل املذهب القيايسرتسهيل ب .٣
 . مكسورة مع الرومًإبدال اهلمزة واوا .٤

﴿ :ً اهلمـزة املـضمومة وصـال بعـد ضـم نحـو:النوع الثالث عـرش   ﴾ ]١٧٦:النـساء[ ،
﴿و    ﴾ ]عمال ومخسة تقديراوجهأربعة أففي هذا النوع ، ]٢٢:الرمحن ً ً:  

 .  ساكنةًبداهلا واواإ .١
، فيتحد هذا الوجـه مـع الوجـه األول ثم تسكن للوقف،  مضمومةًبداهلا واواإ .٢

ًعمال وخيتلفان تقديرا  ً. 
 . بالروم وقفالمع  مضمومة ًبداهلا واواإ .٣
 .شامماإلب وقفالمع  مضمومة ًبداهلا واواإ. ٤
  .تسهيلها بني اهلمزة والواو مع الروم .٥

 :لف بعد الـواو عـىل غـري القيـاس نحـوأ ما رسمت مهزته بالواو و:النوع الرابع عرش
﴿   ﴾ ]ــل ــة، ]٦٤:النم ﴿ :وكلم     ﴾ ]ــل ــة،  ]٤٨:النح ﴿  :وكلم    ﴾ 
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ــة، ]٨٥:يوســف[ ﴿ :وكلم     ﴾ ]١٨:طــه[ ،﴿    ﴾ ]ــة، ]١١٩:طــه  :وكلم
﴿     ﴾ ]وكلمة]٨:النور ،: ﴿    ﴾ ]وكلمة، ]٧٧:الفرقان: ﴿   ﴾ ]٩:إبراهيم[ 

﴿ ،و]٥:تغابنال[، ]٦٧:ص[ ،     ﴾ ]وكلمة]٢٤:ؤمنونامل ،﴿     ﴾ ]٣٢، ٢٩:نمـلال 
  :وجه أ مخسة فيها،   عىل واو مهزة املألإذا رسمت ]٣٨،

   . ًلفاإبدال اهلمزة أ.١
 .بالتسهيل مع الروم.٢
 .ً واوا مضمومة، ثم إسكاهنا للوقفإبداهلا.٣
 .شامم ضمة الواوإ وً واوا مضمومةإبداهلا .٤
  .ة الواو وروم ضمً واوا مضمومة إبداهلا.٥

 :ً اهلمـزة املـضمومة وصـال بعـد كـرس ومرسـومة بيـاء، ونحـو:النوع اخلامس عـرش
﴿     ﴾ ]و، ]١٥:البقرة﴿   ﴾ ]و، ]١٩:العنكبـوت﴿    ﴾ ]١١٠:املائـدة[ ،
﴿و    ﴾ ]و، ]٤٩:آل عمــــــــران﴿   ﴾ ]و، ]٥٣:يوســــــــف﴿   ﴾ ] آل

ــران ﴿و، ]١٢١:عم    ﴾ ]و، ]٢٤:احلــرش﴿   ﴾ ]ــد ﴿، و]١٢:الرع   ﴾ 
 :ًعمالأربعة ًديرا و مخسة أوجه تقفيها. ]٤٣:فاطر[

   ).عىل القياس( مدية  ًإبدال اهلمزة ياء.١
 .شامم إلا  مضمومة مع ً إبدال اهلمزة ياء.٢
 . روم ال   مضمومة معً إبدال اهلمزة ياء.٣
 .التسهيل مع الروم. ٤
ثم اإلسـكان للوقـف ) مذهب األخفش(ًإبدال اهلمزة ياء مضمومة عىل الرسم .٥

ًه األول عمال وخيتلفان تقديرافيتحد هذا الوجه مع الوج ً.  
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﴿  : نحـو، أصـلية مديـة بعـد واوً اهلمزة املفتوحة وصـال:سادس عرشالنوع ال   ﴾ 
﴿، ]٢٩:املائدة[   ﴾ ]ففيها وجهان حيث وقع و]١٧:النساء: 

 الواو الساكنة قبلهـا، وحـذف اهلمـزة وإسـكان الـواو  إىلنقل فتحة اهلمزة. ١
 .للوقف

أي الواو ،  للوقفثم إسكاهنا، إدغام الواو األوىل يف الثانيةثم  ًهلمزة واوابدال اإ. ٢
  .شددةامل
وهـي  بعـد الـضم،  زائـدة بعد واو سـاكنةً اهلمزة املكسورة وصال: عرشبعاسالنوع ال

﴿:كلمة  ﴾ ]ففيها وجهان، ]٢٢٨:البقرة: 
( فيها، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلهاًإبدال اهلمزة واوا .١   (مع السكون. 
  .)الوجه السابق مع الروم( ما قبلها،  روم كرسة الواو املبدلة املدغم فيها.٢

 :والـواو حـرف مـد نحـو،  بعد واو أصليةًة وصالروكساهلمزة امل :عرش مناثالنوع ال
﴿  ﴾ ]و، ]٦٤:هود﴿ ﴾ ]وجهأ ففيها  أربعة ]٣٠:آل عمران:  

 . إىل الواو قبلها، ثم حذف اهلمزة، ثم إسكان الواو للوقفنقل كرسة اهلمزة. ١
 . يف الوجه األولروم كرسة الواو املنقلبة من اهلمزة. ٢
ثـم إسـكاهنا مـشددة ، ثم إدغام الواو األوىل يف الثانية املبدلة، اًإبدال اهلمزة واو. ٣

 .للوقف عليها
 .روم كرسة املشددة. ٤
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 :وهـي، والواو حرف مد،  بعد واو أصليةًة وصالموضماهلمزة امل :عرشالتاسع النوع 
﴿  ﴾ ]و]١٧٤:آل عمـــــران ﴿   ﴾ ]ونحـــــو، ]١٨٨:األعـــــراف: ﴿    ﴾ 

 :وجهأففيها ستة ، ]٧٦:القصص[
 .ثم إسكان الواو للوقف، ثم حذفها،  نقل ضمة اهلمزة إىل الواو.١
 . يف الوجه األولإشامم ضمة الواو املنقلبة عن اهلمزة. ٢
 . الضمة يف الوجه األولروم.٣
 . الواو األوىل يف الثانية  ثم إسكاهنا للوقف مشددةًا واوا ثم إدغامإبداهل.٤
  .ة يف الوجه الرابع ضمال روم.٦   .ة يف الوجه الرابعضمالإشامم .٥

﴿وهي ، زائدة بعد كرس  بعد ياء ساكنةً اهلمزة املضمومة وصال:النوع العرشون ﴾ 
﴿ :ونحو، ]٤٨:األنفال[    ﴾ ]وجهأففيها ثالثة ، ]٣٧:التوبة: 

 ثـم إسـكاهنا مـشددة يف الوقـف،  األوىل يف الثانيةالياء وإدغام ً إبدال اهلمزة ياء.١
 ).  إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف(
 .رومإبدال ثم إدغام ثم  .٣        . إشاممإبدال ثم إدغام ثم .٢

،  بعد ياء ساكنة إال أن الياء فيه أصليةًمزة املضمومة وصال اهل:ي والعرشونادالنوع احل
﴿ :هي  نحوو    ﴾ ]و، ]٥٨:غافر﴿   ﴾ ]وجهأففيها ستة ، ]٣٥:النور: 

 . ثم اإلسكان للوقفنقل ضمة اهلمزة إىل الياء للوقفحذف اهلمزة و. ١
 .ة  الضمرومالنقل مع . ٣.              إشامم ضمتهاالنقل مع . ٢
 . ثم إسكاهنا للوقف مشددة وإدغام الياء األوىل يف الثانية ًإبدال اهلمزة ياء. ٤
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 .إبدال ثم إدغام ثم روم . ٦.            إشامم  إبدال ثم إدغام ثم . ٥
﴿ وهـي،  أصـلية بعد ياء ساكنةًة وصالحوفت اهلمزة امل: والعرشونينالنوع الثا  ﴾ 
﴿ و]٧٧:هود[   ﴾ ]و، ]٢٣:رالفج﴿   ﴾ ]ففيها وجهان، ]٩:احلجرات: 

ثم إسكان اليـاء للوقـف مـع تركهـا عـىل ، ثم حذفها ،نقل فتحة اهلمزة إىل الياء.١
  .حاهلا

  .ثم إسكان املشددة للوقف، ثم إدغام الياء األوىل يف الثانية، إبداهلا ياء.٢
 :وهي يف كلمة، نة أصلية بعد ياء ساكً اهلمزة املكسورة وصال: والعرشونلثاثالنوع ال

﴿  ﴾نحوأو بعد واو أصلية، ، املجرورة : ﴿ ﴾ ]و ]٢٨:مـريم﴿   ﴾ 
 :وجهأففيها أربعة  ،وما شابه ذلك، ]١٢:الفتح[

 . إسكان الياء للوقف،ثمنقل كرسة اهلمزة إىل الياء.١
 .روم النقل مع ال .٢
 .٤ .وإسـكاهنا للوقـف مـشددة، ا فيها مع إدغام الياء التي قبلهً إبدال اهلمزة ياء.٣

  .روم إبدال ثم إدغام ثم 
 : وهي يف كلمة، بعد ياء ساكنة أصليةًضمومة وصالامل اهلمزة : والعرشونرابعالنوع ال

﴿  ﴾وجهأ، ففيها ستة  املرفوع: 
 . نقل احلركة إىل الياء ثم إسكان الياء للوقف.١
 .رومنقل مع .٣          .                       امم ش إنقل ثم.٢
 .               ثم إسكان الياء مشددة للوقف، وإدغام الياء التي قبلها فيها، إبدال اهلمزة ياء.٤
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  .رومإبدال ثم إدغام ثم  .٦.              امم ش إإبدال ثم إدغام ثم .٥

﴿ : بعـد ألـف نحـوً وهـي اهلمـزة املفتوحـة وصـال: و العـرشونمساالنوع اخل   ﴾ 
﴿و ]٢٠:البقرة[  ﴾ثالثة اإلبدال (وجهأففيها ثالثة ،  وشبهه(: 

 ٦ر اقـدمفتمد ب، ا من جنس حركة ما قبلهاًثم إبداهلا ألف، إسكان اهلمزة للوقف.١
  .ً الزماًمدا حركات

 .ًوكون السكون عارضا، جيوز فيه التوسط مراعاة جلانب اجتامع ساكنني.٢
 .ن حذفت إحدامها فتقرص إ.٣

أو مكـسورة وصـالت و: والعرشوندساسنوع الال بعـد ، ًكون اهلمزة فيه مضمومة 
ـــف ـــوأل ﴿ : نح    ﴾و ﴿  ﴾ ،ـــسورة ـــال املك ﴿ :ومث    ﴾ 

﴿و    ﴾ ]مخـسة  (وجـهأونحو ذلـك، ففـي هـذا النـوع مخـسة  ]٣٣:النور
 : )القياس

 .الثالثة التي يف النوع السابق.٣ ،٢، ١
 .سطوتالبروم مع تسهيل  .٥.            بروم مع القرص تسهيل.٤

واأللف ال تقبل ، ًوال جيوز اإلشامم يف املضمومة من هذا النوع النقالب اهلمزة ألفا
 .وال إشامم يف املسهلة، احلركة
 عن القياس ت خرجا، لكنهًوهي اهلمزة املضمومة وصال :ع والعرشونباسالنوع ال

 :بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلـك نحـولرسم اهلمزة بالواو وألف 
﴿   ﴾ ]ولفــــظ، ]١٧:رشاحلــــ[، ]٤٠:ىورشالــــ[ ،]٣٣، ٢٩:ائــــدةامل :﴿     ﴾ 
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﴿ :ولفـــــظ، ]٢١:ىورشالـــــ[ ،]٩٤:نعـــــاماأل[    ﴾ ]ولفـــــظ ، ]٨٧:هـــــود
﴿      ﴾]ــراهيم ــظ ، ]٢١:إب ﴿ولف    ﴾ ]ــروم ﴿ولفــظ  ، ]١٣:ال      ﴾ 

﴿ ولفـــظ ]١٠٦:الـــصافات[    ﴾ ]ولفـــظ ، ]٥٠:غـــافر﴿     ﴾ ]٣٣:الـــدخان[ ،
﴿و    ﴾ ]فهذه الكلـامت رسـمت بـالواو وألـف بعـدها مـع ]٤:املمتحنة ،

  :ًففيها اثنا عرش وجها، حذف ألف البناء قبلها يف مجيع املصاحف
بـدال إ.٦ :وهي، سمرالوسبعة ، ابق يف النوع السقياس كاممخسة ال.٥، ٤، ٣، ٢، ١

 . مع حذف اهلمزة بالطولًا ساكنة واواهلمزة
 . مع التوسطًا ساكنة واوبدال اهلمزةإ .٧
 .  مع القرصًا ساكنة واوبدال اهلمزةإ .٨ 
 . شباعاإلواإلشامم الوجة السادس مع .٩ 

 .والتوسط اإلشاممالوجة السادس مع  .١٠
 . لقرص اإلشامم واالوجة السادس مع  .١١
 .حكم الوصلله ن الروم أل، والروم مع القرص فقط .١٢

                                          
ــف يف رســمها عــىل واو :مالحظــة )١( ــامت اختل ــاك كل ــف هــيهن ﴿ :   أو عــىل أل     ﴾ ]ــام ، ]٥:األنع

﴿،]٦:الشعراء[      ﴾ ]ولفـظ]٤٧:غافر ، :﴿       ﴾ ]٢٨:فـاطر[، ﴿   ﴾ ]٣٤:الزمـر[، ﴿   ﴾ 
 ﴿،]٧٦:طه[     ﴾ ]١٩٧:الشعراء[،﴿   ﴾ ]٨٨:الكهف[، ﴿      ﴾ ]١٨:املائدة[. 

وهي مخسة القياس وسبعة الرسم، أمـا ) ً وجها١٢(لامت إذا كتبت بالواو وقف عليها هشام بـ هذه الك
 .إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط
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 بعد ألف وترسـم اهلمـزة ً وصال مكسورةاهلمزةأن تقع  وهو :نمن والعرشوالنوع الثا
﴿ :نحـو، عىل يـاء    ﴾ ]و، ]١٥:يـونس﴿   ﴾ ]٥١:الـشورى[، ﴿   ﴾ 

  بيـاء يفلـثالثافقد اتفقـت املـصاحف عـىل رسـم هـذه الكلـامت ، ]١٣٠:طه[
 :وجهأففيها تسعة ، خرهااأو

 . يف النوع السابقياس املتقدمةمخسة الق .٥، ٤، ٣، ٢، ١
 .شباعسكاهنا للوقف مع اإلإو إبدال اهلمزة ياء.٦
 .التوسطالوجه السادس مع  .٧
 .القرصالوجه السادس مع  .٨ 
 .روماإلبدال مع القرص مع ال.٩ 
 
 

                                          
 : يف النوع السابق اختلف يف رسم الكلامت التالية:مالحظة )١(

﴿    ﴾ ]٩٠:النحل[، ﴿    ﴾ ]عىل ياء وقف عليها هشام ، فإن رسمت اهلمزة ]١٦، ٨:الروم
 .السابقة وأربعة الرسم  ،مخسة القياس: بتسعة أوجه وهي

 .أما إذا رسمت الكلامت السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط
 مرشد األعزة إىل رشح رسالة محزة املسمى فتح املجيد للشيخ املتويل بقلم حممود ،٢٤ النور السافر ص )٢(

، البدور ١٣٨، اإلضاءة للضباع ص ٤٢يامن صالح حققه عبد الفتاح القايض ص حافظ برانق ومحد سل
 .٢٥٢الزاهرة للقايض ص 
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شـيخ . ، أبو بكر األسـدي مـوالهم الكـويف احلنـاطُهو عاصم بن أيب النَّجود

 . اإلقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة
وهو اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفـة بعـد أيب عبـد الـرمحن الـسلمي يف 

ً والتجويـد، وكـان أحـسن النـاس صـوتا مجع بني الفصاحة واإلتقان والتحريـر. موضعه
ما رأيت «: ال أحيص ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: قال أبو بكر بن عياش. بالقرآن 

حدثنا حسن بـن صـالح، : وقال حييى بن آدم. »ًأحدا أقرأ للقرآن من عاصم بن أيب النجود
 ، وقـال ابـن »ًما رأيت أحدا قط كان أفصح من عاصم إذا تكلم كاد يدخلـه خـيالء«: قال

 . ًمرضت سنـتني فلام قمت قرأت القرآن فام أخطأت حرفا: قال يل عاصم: عياش
 . كان عاصم يبدأ بأهل السوق يف القراءة  :وقال ابن عياش

ً  أخذ القراءة عرضا عن زر بن حبيش وأيب عبدالرمحن السلمي وأيب عمر :شيوخه 
واحلـارث بـن حـسان البكـري ، ميروى عن أيب رمثة رفاعة بن يثريب التمي .الشيباين 

 .وكانت هلام صحبة
ًما أقرأين أحد حرفا إال أبو عبد الرمحن السلمي وكنـت (: قال يل عاصم: عبةقال ش

 .) لقد استوثقت:أرجع من عنده فأعرض عىل زر، فقال شعبة

                                          
جود اسم أبيه ال يعرف له اسـم غـري يقال أبو النَّ ، وقد غلط من ضم النـون-بفتح النون وضم اجليم  )١(

 . اسم أمهة عبد اهللا وهبدله هبدلة، وقيل اسموقيل اسمه ،ذلك
 .ملهملة والنونباحلاء ا )٢(
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روى القراءة عنه أبان بن تغلب، وأبـان بـن يزيـد العطـار، واحلـسن بـن  :تالميذه
ومحاد بن سـلمة، ومحـاد بـن زيـد، وسـليامن بـن مهـران  سليامن،صالح، وحفص بن 

األعمش، وأبو بكر شعبة بن عيـاش، وشـيبان بـن معاويـة، والـضحاك بـن ميمـون، 
بـن اًواملفضل بن حممد، واملفضل بن صدقة، وروى عنه حروفا من القرآن أبـو عمـرو 

 .وخلق ال حيصون العالء، واخلليل بن أمحد، ومحزة الزيات،
رجـل : سألت أيب عن عاصـم بـن هبدلـة، فقـال: بد اهللا بن أمحد بن حنبل  وقال ع

 قراءة أهل املدينـة، فـإن مل تكـن : قال؟ فسألته أي القراءة أحب إليك،صالح خري ثقة
 . فقراءة عاصم

 . حمله الصدق، وحديثه خمرج يف الكتب الستة:  وقال أبو حاتم
وجـاء رجـل يقـود . بـرصونكان األعمش وعاصـم ال ي: وقال أبو بكر بن عياش

ًعاصام فوقع وقعة شديدة، فام كهره، وال قال له شيئا ً. 
دخلت عىل عاصم وقد احترض فجعلت أسمعه يردد هذه :  وقال أبو بكر بن عياش
﴿ :اآلية حيققها حتى كأنه يصيل                  ﴾ ]فعلمت أن ]٦٢:األنعام 

 . بالكوفة) ه١٢٧(تويف سنة. القراءة من سجيته
 .شاية بن عشعبحفص بن سليامن، و: نيراوي لعاصمواختار ابن جماهد 

                                          
  .٩٤ ،٧١السبعة البن جماهد ص )١(
 ذهبيلـل الكبـار القـراء معرفـة ،٣٤٦ص ١ج البن اجلـزريالنهايـة غايـة ،٦٩ ص جماهـد البن السبعة )٢(

 ٥ج ذهبيلـل اإلسـالم تـاريخ ،١٤٨ص ٣ج زركيللـل األعـالم ،٩ص ٣ج األعيـان وفيات ،٨٨ص١ج
 .١٧٥ص ١ج العامد ابن الذهب تشذرا ٢٥٦ ص ٥ج ذهبيلل النبالء أعالم سري ،١٨٩ص

  .١١٩ ص ١ ، النرش البن اجلزري ج ٦،التيسري أليب عمرو ص٩٤، ٧١السبعة البن جماهد ص  )٣(
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 ً عـامالً عاملـاً كبرياًامامإ كان  . الكويفش بن سامل األسدياية بن عأبو بكر شعبهو 
  . السنةأئمةمن كبار ري العلم والعمل، منقطع القرين،  كث،ًحجة

 .ولدت سنة مخس وتسعني :  سمعته يقول:حاتمقال هارون بن 
 وروى عـن إسـامعيل الـسدي، ، قرأ القـرآن ثـالث مـرات عـىل عاصـم:شيوخه

 . عمش، وطائفة سواهم وحصني بن عبد الرمحن، وسليامن األ
قرأ عليه أبو احلسن الكـسائي، وحييـى العليمـي، وأبـو يوسـف يعقـوب  :تالميذه

 ابـن  عبـد اهللاوروى عنـه. محييى بن آدم وغريهعشى، وعبد الرمحن بن أيب محاد، واأل
 .  وخلق الحيصون،  وأبو داود الطياليس، وأمحد بن حنبل ،املبارك

تعلمت من عاصم القرآن كام يتعلم الصبي من : قال يل أبو بكر : وقال حييى بن آدم
 وهذا الذي أخربتك به من القـرآن إنـام ، فال أحسن غري قراءته، فلقي مني شدة،املعلم

 .ًتعلمته من عاصم تعلام
ً تعلمـت مـن عاصـم مخـسا مخـسا ومل أتعلـم :روى حييى بن آدم عن أيب بكـر قـال ً  

   يف احلـر ،ً واختلفـت إليـه نحـوا مـن ثـالث سـنني، وال قـرأت عـىل غـريه،من غـريه
 .والشتاء واألمطار

                                          
 ٨ذهبي جلـ، سـري أعـالم النـبالء ل١٣٤ص١ذهبي جلـ، معرفة القـراء الكبـار  ل٣٢٥ ص١غاية النهاية ج )١(

 ص ٧حلية األولياء ج ،٢٦٩ ص٦بن سعد جال ،طبقات ٣٣٤ ص١بن العامد جال شذرات الذهب ٤٣٥ص
 .١١٣، طبقات احلفاظ للسيوطي ص٢٦٥ ص١، تذكرة احلفاظ ج ٣٠٣
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 ، فقرأت عليه، ما رأيت أقرأ من عاصم: سمعت أبا بكر يقول:وقال عبيد بن يعيش
 .رأيت أفقه من مغرية فلزمتهوما 

 . أرسع إىل السنة من أيب بكر بن عياشًما رأيت أحدا: وقال ابن املبارك
ً كان أبو بكر خريا فاضال، مل يضع جنبه إىل األرض أربعني سنة:وقال يزيد بن هارون ً ّ. 

 وأدنـى رضر املنطـق ، وكفى هبا عافيـة،أدنى نفع السكوت السالمة: وقال أبو بكر
 .كفى هبا بلية و،الشهرة

 انظـري إىل ، مـا يبكيـك: فقال هلا، بكت أخته،ملا حرضت أبا بكر بن عياش الوفاة
 ). ه١٩٣(تويف سنة.تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثامين عرشة ألف ختمة
 . يف األداء عن حفص ًاواعترب كثري من العلامء كالشاطبي شعبة مقدم

 أقرأتك بام أقرأين أبـو عبـد الـرمحن قلت لعاصم، أبو بكر خيالفني ، فقال: قال حفص 
 .السلمي عن عيل بن أيب طالب ، وأقرأته بام أقرأين زر بن حبيش عن عبداهللا بن مسعود

 بني حفص وبني شعبة من اخللـف يف احلـروف مخـسامئة وعـرشون :قال ابن جماهد
ة مـن وهبذه الرواية يكون الدارس قد حصل عىل قراءة كاملـ.ًحرفا يف املشهور عنهام

 .القراءات العرش

                                          
 .١٦طاهر بن غلبون صلالتذكرة يف القراءات  )١(
 .ًموضعا) ٦٣٦(بينهام يف اخللف:  قلت)٢(



 

 أصول رواية شعبة  ١٧٨

 

:الـمـد والقرص 
 .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل
 .) حركات٤(التوسط : املد املنفصل

﴿روى  ﴾ ،دون مد حيث وقعت بحذف الواو. 
ـــال ـــام ع ــاب كـ ــون اخلط َويف أم يقول َ َ َُ َ َْ ُ َ َِ ْ ُ َ

  

 

ُشــفا ورءوٌف قرص  ْ ُ ََ ََ َصـحبته حــالَ َ َ ْ ُِ ِ
  

 

 :السكت واإلدراج   
 ﴿عليهـاسكت يـ أدرج املواضـع التاليـة ومل       ﴾ ]مــع ]٢ ،١:الكهـف 

﴿اإلخفاء،          ﴾ ]٥٢:يس[ ،﴿   ﴾ ]اإلدغاممع ]٢٧:القيامة ، 
                                          

 ومقدار املتصل اإلشباع حلمزة وورش  والتوسط للبقيـة وهـو ٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج )١(
ًي استقر عليه رأي املحققني من أئمتنا قديام وحديثا الذ وقـال ابـن : ثـم قـال) ًوذكر عددا من العلـامء(ً

وهو الذي أميل اليه  :ثم قال ابن اجلزري.وهذا الذي ينبغي أن يؤخذ به وال يكاد يتحقق غريه : القصاع
 .وآخذ به وأعول عليه

  مرتبتني طوىل لورش ومحزة، ووسطى-تصل  املد امل- قال السخاوي وكان شيخنا الشاطبي  يرى يف -
  .٣٢٩ ص١للباقني، انظر فتح الوصيد يف رشح القصيد عيل بن حممد السخاوي ج

وعىل من قرأ من طريق الشاطبية أن يسلك طريق : وقال عيل بن عثامن ابن القاصح يف رشح الشاطبية-
 .٥٠انظر رساج القارئ ص  . - أي يف توسط مد املتصل -الناظم

 .٢٥١ ص ١ ، النرش البن اجلزري ج ٤٩رساج القارئ البن القاصح ص )٢(
 .٤٣  ص٢سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٤٨٧حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٣(
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 ﴿   ⁄﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني .  
ـــص د ُوســـكتة حف َ ٍَ ْ ُ َ ْ ـــةَ ٌون قطـــع لطيف َ ْ َ َِ َ ٍ  

ــــون ِويف ن ُ ِ ــــن راقَ ٍ م َ ــــدنَْ َ ومرق ِ َ ْ َ َا والَ   ِمَ

 

ــ ــوين يف عوج ــف التنْ ــىل أل ًع َ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ ــالَ َا ب َ
  

ــاقون ال ــل ران والب َب ْ َْ ُ ََ َ ــكت موصــالََ َ س َ ُ ََ ْ  

 

 :اإلدغام واإلظهار 
﴿ دغم الذال يف التاء يف كلمةأ   ﴾  كيف وقعت. 
َوط ِ عنْــد املــَنيِســاَ ِْ ُ فــــاز اختــذمتِيمَ ُ ْ ََ َ   وَ

 

ـــارش دغفــال َأخــذتم ويف اإلفــراد عـَ َ ْ ْْ ََ ََ َ ُِ َ ِْ ِ َ
  

 

ÿ  ﴿: وكذلك أدغم النون يف الواو من      ﴾ ،و﴿       ﴾. 
َوي ًظهـر عــَن فــتىَأ َنيِساَ َْ ْْ َ حــقه بـــداِ َ ُ َُ  

 

ُون ُ وفيه اخلَونَ َلُف عن ورشـهم خـالَِ َ ْ ِْ َ ْ َ ْ
  

 

﴿وأدغم النون يف الراء يف    ﴾  والالم يف الراء يف﴿   ⁄﴾. 

 :اإلمالة
أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء ، فيتلفظ القارئ بـاأللف بحالـة متوسـطة 

ُجعلت بني األلف والياء،  و ) •( الوسط حتت احلـرفسوداء مسدودة مصطلح ضبطها نقطة َ
 .حلركةمع تعريته من ا

                                          
 .٢٥٤قايض صللعبدالفتاح ل ، الوايف ٨٣١ ،٨٣٠م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )١(
 .١٣٦ص املزهر ،١٠٠ص اصحالق بنال القارئ رساج ،٢٨٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
 .١٣٥ص املزهر ،٤٤٤ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٢٨١ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٣(
 .٦٣ ص  للضباع ، اإلضاءة١١٦السبعة البن جماهد ص )٤(
 .٦٣اإلضاءة ص  ،٢٣ ص٢، النرش ج ٤٨ ، التيسري للداين ص ١٤٦السبعة البن جماهد ص )٥(
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 .من حروف فواتح السور) حي طهر(أمال حروف 
ُوإضـــجاع را كـــل الفـــواتح ذكـــره َ ُ َ َُ َْ ُِ ِِ َ ْ ِّ ْ ِ  

ٍوكم صحبة َ ْ ُ َْ ٌيا كـاف واخللـُف يــارس َ ِ َِ ُ َْ ْ َ  

 

َحــمى غري حفص طا ٍْ َ َ ْ ًَ ٌويـا صـحبة ِ َ ْ ُ َ َوال َ َ
  

َوها ًرىض ِصْف َ ًحــلو ِ َوحتت اُْ ْ َ َحـال َجـنًى َ َ  

 

∨﴿  يف كلمةاأللف وال فتحة امليمأم ﴾]وصال ووقفا]١٧:األنفال ً ً . 

∧﴿ األلف يف وفتحة امليمأمال   ﴾ ]وضعنيامليف  ]٧٢:اإلرساء .  
ــحبة ــى ص ٌرم َ ْ ُ ــا َ ــى يف اإلرساء ثاني ًأعم ِ َ ِ ْ َِ ِ ْ َ  

ـــــعرائه از يف ش ــــــَ ـــــراءى فـ ِوراء ت ِ َ َ ُ ََ َُ ِ َ َ  

 

هم تـسبال َسـوى وسـدى يف الوقـف عـنْ ْ ُّْ ُ َ َ ًَ ْ َُ ًَ ِ ِِ  
ٍأعمـى يف اإلرسا حــــكم صــحبةَو َ ْ ُ ُُ ْْ ِ ِ ْ َأوال َ ّ َ  

 

﴿واو واأللف يف ال فتحة الأم  ﴾]ًوقفا ]٥٨:طه.  

﴿  يفلفدال واألفتحة الأمال   ﴾]ًوقفا  ]٣٦:القيامة . 

  .) الراءقيقمع تر  (]١٠٩:التوبة[﴾ ∑﴿ األلف يفاء وفتحة اهل الأم
ِومــــع كــــافرين الكــــافرين ب َ َ ْ َِ ِِ ِْ َ ِيائــــهَ ِ َ  

 

َوهار روى مـرو بخلـف صـد حـال َ َ َ ٍَ ٍ ْ ُ ِ ٍ ٍْ ُ َ َ
  

 

                                          
 .٢٦١ ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٧٣٩ ،٧٣٨ رقم شاطبي بيتللحرز األماين  )١(
 .١٢١، الوايف للقايض ص ١٠٩بن القاصح صال، رساج القارئ ٤٧٢ ص١فتح الوصيد  ج )٢(
 .٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج ،١٤٦السبعة البن جماهد ص  ،٣٠٩،٣١٠حرز األماين بيت  )٣(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )٤(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢رش البن اجلزري جالن )٥(
 .١٤٨ ص املزهر ،٤٩٣ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٣٢٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٦(



 

 عبةأصول رواية ش  ١٨١

⁄﴿أمال فتحة الراء واأللف يف   ﴾ كيف وقع. 
ـــحبة ـــار ص ـــم خمت ـــادقا ح ـــفا ص ٍش َِ ْ ُ ُ َ ْ ُ ًَ َ  

 

ــثال ــاخللف م ــم أدرى وب ــرص وه َوب ِّ ُ ْ ِْ ْ ُْ َ ْ َ َ َِ ٍَ ُ
  

 

﴿  واأللف يفال فتحة الراءأم   ⁄﴾ ]١٤:املطففني[. 
ــــزادهم  ُف ُ َ َ ــــهَ ــــري خلف ُاألوىل ويف الغ َُ ْ ُْ َِ ْ ِ َ ُ  

 

ٌوقل صحبة َُ ْ ُ َبل ران واصحب معـدال َْ َّْ َ ْ َ ْ َ َُ ََ
  

 

0﴿ يف األلفمزة وفتحة اهل الأم  ﴾]٨٣:اإلرساء[ .  
ٍنــأى رشع يمــن َْ ُ ُ ْ َ ٌبــاختالف وشــعبة َ َ ْ َُ ٍَ ِ ْ   يف ِ

 

ون ضـوء سـنًا تـ َاالرسا وهم والنُّ َ ُ ْ ْْ َ ََ ُ ُ َ   َالِ

 

﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزةو  الراءال فتحةأم Κ…⁄﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 
ٍوحــريف رأى كــال أمــل مــزن صــحبة َِ ْ ُ َ ََ ْ ُ َ ْ ْْ َ َ ُ َ  

 

ــراء جيــتال ــسن ويف ال َويف مهــزه ح َ ْ َّ ْ ُْ ِ ِ َِ ٌ ُ َِ ِ َ
  

 

 :    ساكنهاذا وقع بعدإما أ

  وتبقى اهلمزة – اللتقاء الساكنني–وحيذف األلففيميل فتحة الراء فقط  ًصالوأما 
  .مفتوحة

َوقبل السكون الـرا أمـل يف صـف ََ َِ ْ َِ َ َّ ُِّ ٍا يـدُ َ  

 

َبخلف وقل يف اهلمز خلـٌف يقـي صـال ْ ُِ ِ ٍَ َْ ْ ُْ ُِ ْ َ ِ ِ
  

 

                                          
 .٢٣٣ص  للقايض، الوايف٢٤١بن القاصح ص ال ، رساج القارئ ٧٤٠حرز األماين بيت رقم  )١(
 .١٤٧ص املزهر ، ٤٩١ص١ج يسخاولل الوصيد فتح ،٣٢٠ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
 .٣١٢ص  ، الوايف للقايض١١٠بن القاصح صال، رساج القارئ ٣١٢حرز األماين  بيت رقم  )٣(
 .٢٥٦ص املزهر ،١٩٩ص٢ج سخاويلل الوصيد فتح ،٦٤٦ رقم بيت  مايناأل حرز )٤(
 .٦٤٨حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٥(



 

 أصول رواية شعبة  ١٨٢

 .واأللف بعدهاميل فتحة الراء واهلمزة يف ًافما وقوأ
ــو رأت رأوا ــاألوىل ونح ــه ك ــْف في ْوق ُ ْ َ ََ ََ َْ َ َ ُ َ ِ ِ ِ

  

 

ــ ــتح الكــل وقف ًرأيــت بف ْ ََ ِّْ ُْ ِ ْ ِ ُ َ َا وموصــالَ ِ ْ ََ
  

 

﴿ األلف يفو  فتحة الراءمل يمل    ﴾ ]فتح الراء وضم امليمبل  ،]٤١:هود. 
ــا ســواهم وفــتح يــا ــم جمراه َويف ض ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ  

 

ــا نــــص ويف الكــل عــــوال ــي هنَ َبنَ ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

 :هـاء الكناية
انـت متحركـة بـني ذا كمديـة إو واو أ  مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف 

﴿ :نــه روىإال إ متحــركني،   ﴾ ]٧٥:آل عمــران[ ﴿   ﴾ ]٢٠:الــشورى[و ]١٤٥:آل عمــران[ 

﴿   ﴾]١١٥:النساء[﴿    ﴾ ]وكذلك اهلاءبإسكان  ]١١٥:النساء ﴿   ﴾]مـع ]٥٢:النور 
 .كرس القاف

ـــصله ـــه ون ـــع نول ـــؤده م ـــكن ي ْوس ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ ََ ِّ  

ــنْ َوع ــص فألقــه ويتقــهَ ْهم وعــن حف َ َ ْ َ ْ َ ُِ َِّ ْ َ َ ٍْ َ ْ  

 

ـــاعترب صـــافي ـــا ف ه ـــه منْ ًونؤت َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ َا حـــالَْ َ  

ــال ــف وأهن ــوم بخل ــفوه ق ــى ص َمح َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ
 

 

﴿ روى     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 

                                          
  .٦٤٩حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )١(
 .٢٣٧ ، الوايف للقايض ص٢٤٩بن القاصح صال، رساج القارئ ٧٥٧ز األماين بيت رقم حر )٢(
 .٦٣ص ،اإلضاءة٨٩ص الداين عمرو أليب التيسري بعدها، وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش )٣(
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ ، فتح الوصيد  ج١٦١، ١٦٠شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )٤(



 

 عبةأصول رواية ش  ١٨٣

ــ ــسكني الب ــه الت ــا قبل ْوم ُ ْ َِ ُِ ْ ََّ َ ــريهمَ ْن كث ِ ِ ِ َ ِ  

 

ًفيــه مهانــَو َ ُ ِ َا معــه حفــص أخــو والِ ِ ُ َ ٌ َ ُ ْْ َ
  

 

﴿ روى       ﴾ ]دون صـوت (ها بعض الضمبإسكان الدال وإشامم ]٢:الكهف (
 .مدية اهلاء وصلتها بياء النون وكرس مع كرس 

ــشمه ــكن م ــضم أس ــه يف ال ــن لدن ُوم ْ ْ ََّ ُ ْ ِِّ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ  

 

َومن بعـده كـرسان عـن شـعبة اعـت ْ ََ َ ْ ْ ْ َ ْ َُ َِ َ ْ ِ ِ   َالِ

 

﴿روى      ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
ْوهــا كــرس أنــسانيه ضــم حلفــصهم َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

َومعـــه عليـــه اهللاَ يف الفـــتح وصـــال ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

 :اهلمز واإلبدال
﴿روى   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ ز الواومحيث وقع هب.  

ــذ ــصابئون خ ــز وال ــصابئني اهلم ْويف ال َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ
  

 

ــزؤ ًوه ْ ُ ــؤَ ًا وكف ْ ُ ــصالَ ــسواكن فـ َا يف ال ُِّ َِ ِ َّ
  

 

﴿روى     ﴾ حيث وقع هبمزة مكسورة بدل الياء مع فتح الراء . 
ــدها ــرا وبع ــتح اجلــيم وال ــل ف َوجربي َ ْْ َ َ َ ُ ََّ ِْ َِ ِْ َ ِ

  

ـــاء حيـــذُف شـــعبة ٌبحيـــث أتـــى والي َُ ْ َ َ ْ َُ ِ ْ ََ ْ َ َ ِ
  

 

ـــى مهـــزة مكـــسورة صـــحبة ٌوع َ ْ ُ ًَ ًَ ُ َ ْْ َوال ََ ِ  

َومكـــيهم يف اجلـــيم بـــالفتح وكـــال َ ِِّ ُ ُ ُّ َِ ْ ْ ِْ ْ َِ  
 

                                          
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )١(
 .٣٣٣ص املزهر ،٣٣٥ص٢ج سخاويلل الوصيد فتح ، ٨٣٢ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
  .٢٥٦ ، الوايف ص٢٧٩، من تفردات حفص، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٣(
  .١٩٥املزهر ص ،١٦ص٢ الوصيد ج، من تفردات حفص، فتح٤٦٠حرز األماين بيت رقم  )٤(
 .١٧١، الوايف  ص١٥٤بن القاصح صال، رساج القارئ ٤٧٢، ٤٧١حرز األماين  بيت رقم  )٥(



 

 أصول رواية شعبة  ١٨٤

﴿ روى    ﴾ ]بزيادة مهزة وياء مع املد املتصل ،ثم مد بدل ،]٩٨:البقرة. 
َودع يــــاء ميك ِ َ َ ْ َ ُئيــــل واهلمــــز قبلــــهاَ ْ ََ ََ َْ ْ َ ِ

  

 

َعــــىل حــــجة واليــاء حيــذُف أ َ ْ ُُ ََ َ َّ ُْ َمجــالٍ َ ْ
  

 

﴿ روى     ﴾  وحتـرك حـسب موقعهـا مـن -مع املد املتصل-هبمزة بعد األلف 
 .اإلعراب

قــــل زكريــــا دون مهــــز مجيعــــهو َ ِ ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ــحاب ٌص َ ــعبة اال ِ ــري ش ــع غ َورف َ َْ ْ ٌ َُ ُ ْ َوالََ َّ
  

 

﴿روى    ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿    ﴾ ]يم بعد اجلة هبمز،]١٠٦:التوبة. 
ِووحـــد هلـــم يف هـــود ترجـــ ْ ُْ َْ ِّ َ َُ ُ ُ مهـــزهُئَ ُ ْ َ  

 

َصــفا نفــر مع مرجئـون وقـد حـال َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َُ ْ ُ َ ٍ
  

 

﴿روى      ﴾ ]بتحقيق اهلمزة الثانية ،]٤٤:فصلت . 
ٌوحققهــــــا يف فــــــصلت صــــــحبة ُ َ ََّ ْ ُ ِّ َ َ َْ َ ِ

  

 

ُءأعجمـي واأل َ ٌَّ ِ ْ َوىل أســقطن لــتــسهالَ َِ ْ ُْ ِ َِّ َ َ
  

 

 :ة استفهام يف املواضع التالية زاد مهز 
﴿ روى    ﴾ ]باالستفهام مـع حتقيـق اهلمـزة ،]٤٩:الشعراء[ و]٧١:طه[و ]١٢٣:األعراف 

 .وبعدها ألف ،يةناثال
                                          

 .١٩٨املزهر ص ،٢٧ ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٤٧٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(
 .١٩٢ ص، الوايف للقايض١٧٨بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )٢(
  ٢٩٢،املزهر ص٢٥٨ ص ٢، فتح الوصيد  ج ٧٣٤حرز األماين بيت رقم  )٣(
   .٦٩ص للقايض الوايف ، ٦٣ص القاصح ابن القارئ رساج١٨٥ رقم بيت األماين حرز) ٤(



 

 عبةأصول رواية ش  ١٨٥

ٌوحقــــَق ثــــان صــــحبة َ ََّ ْ ُ َ ٍولقنْبــــل ٍَ ُ َُ ِ  

 

ـــــبال ـــــه تق ـــــقاطه األوىل بط َبإس ُ َِّ ُ ِ ُِ ِ ِ ْ ِ
  

 

﴿روى     ﴾]م باالستفها،]٨١:األعراف . 
َمــع أحقافهــ ْ َِ َ َا والــواو زد بعــد مفــسدينَ ْ َ ْ ُ َ َِ ِ ْ ُ َ ِ ْ  

 

ًكــــفؤ ْ َا وباإلخبـــار إنكمـــو عـــــالُ َ ُ ُ َّ ِ ِ َ َْ ِ ِ
  

 

﴿روى      ﴾]ستفهام باال،]١١٣:األعراف . 
َأال ــــاَ وَ ــــا هنَ ــــي إن لنَ ــــىل احلرم ُع َ َّ ُّ ِْ ِ َ َ  

 

ـــه كـــال َوأو أمـــن اإلســـكان حرمي ََ َُّ َ َ ْ َِ ِْ ْ َ َ
  

 

﴿روى         ﴾ ]باالستفهام،]٦٦:الواقعة . 
ِوخــفُّ قــدرنا دار وانــضم رشب فــــى َِ َ َ َْ ُ ْ ََّ َ َْ َ َ  

 

َنــدى الــصفو واســتفهام إنــا صــــفا وال َ ْ ِْ َ َ َ ََّّ َ َِ ُِ ِْ
  

 

﴿روى             ﴾ ]باالستفهام،]١٤:القلم . 
ٌويف نـــون يف أن كـــان شـــفع محـــزة َُ ْ َ َ ََ ََ ْ َ ِ ٍِ

  

 

ــ ُوش ــشقي مــسهالَ َعبة أيــضا والدم ً ُِّ َ ْ َ َْ ُ َِ ْ ِّ َ
  

 

 :أبدل اهلمز يف املواضع التالية 
﴿روى    ﴾ ًاوىل واوبدال اهلمزة األإكيف جاء ب.  

ٌويف لؤلـــؤ يف العـــرف والنُّكـــر شـــعبة َ ْ َ ُ َُ ِْ ِ ْ ٍ ُ ُْ  

 

َويألتكم الـدوري واالبـدال يـُــجتال َ َ ُّ ْْ ْ َ َ َُ ِ ِِ ُ ُ ْ
  

 

                                          
 .٩٨، املزهر ص٣٤٨ ص ١لسخاوي جل، فتح الوصيد ١٩٠لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )١(
 .٢٢٤، الوايف للقايض ص٢٢٤بن القاصح صالاج القارئ ، رس٦٩١حرز األماين  بيت رقم )٢(
 .٢٧٦، املزهر ص٢/٢٣١لسخاوي ل، فتح الوصيد ٦٩٢حرز األماين بيت رقم )٣(
 .٣٠٠ص للقايض الوايف ، ٣٦٣ص القاصح بنال القارئ رساج ،١٠٦٠رقم بيت األماين حرز )٤(
 .٩٧ر ص ،املزه٣٤٧ /١لسخاوي ل، فتح الوصيد ١٨٧بيت رقمحرز األماين  )٥(
 .٨٣ ، الوايف للقايض ص٧٨بن القاصح صال، رساج القارئ ٢٢٣حرز األماين بيت رقم )٦(



 

 أصول رواية شعبة  ١٨٦

﴿روى       ﴾ ]مديةًابدال اهلمزة واوإ ب]٨:اهلمزة[و]٢٠:بلدال . 
ًومؤصدة فامهز مع َ ََ ُْ ِْ ْ َ ٌ ًا عـن فــتى حــمىَ ًِ َ ْ َ  

 

َّوال عم َ َ َيف والشمس بالف َ ْ ِ ِ ْ َّ َ َاء وانجـالِ َ َْ ِ
  

 

 :ياءات اإلضافة
﴿ كن الياء يف كلمةأس   ﴾ ]٢٨:نوح[و]٢٦:احلج[و]١٢٥:البقرة[. 
﴿ سكن الياء يف كلمةأ   ﴾ ]٧٩:األنعام[و]٢٠:آل عمران[. 

ًوعــم عــال ُ ََّ ــوح عــن َ ــي بنُ ْوجهــي وبيت ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِِ
  

 

ــو ًل َّى وســواه عــدِ ُ ُ َ ــالَِ ً أص ْ َ لــيحفالَ َ ْ ُ ِ
  

 

﴿ أسكن الياء يف كلمتي  ﴾]و ]٢٨:املائدة﴿   ﴾ ]١١٦:املائدة[. 
ًويف إخــويت ورش يــدي عــن أويل محــى ِْ ِِ ُ ْ َ َ َ ََ ٌ ِ ْ ِ ِ  

ــر ــي وأج ِوأم ْ َ ََ ــن صــحبةُِّ ا دي ــكنَ ٍي س َِ ْ ُ ُ ِّ ُ  

 

ْويف رســـيل أصـــل كـــسا وايف الـــ ٌَ َ ُ ُِ َِ ْ ََ َ َمالـِ ُ  

ـــال ـــوف جتم ـــاءي لك ـــاءي وآب َدع َّ َ َ ٍ ُِ ِ َِ َُ
  

 

¯﴿ أسكن ياء     ﴾  باملد املنفصلاإلتيانمع (حيث وقع (. 
﴿سكن الياء من كلمة أ  ﴾ حيث وقعت. 
﴿ سكن ياءأ ﴾ ٦:الكافرون[و]٦٩ ،٢٣:ص[و]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[يف[. 

ـــوا ـــن وراءي دون ـــاءي م ُومـــع رشك َُّ َ َ ْ ْ َِ َِ َِ َ َ  

  
 

َويل ديــن عــن هــاد بخلــف لــه احلــال َ ْ َ ُْ ْ ٍَ ٍ ُِ ِ َ َ ِ ِ  
 

                                          
 .١١٣ص املزهر ،١/٣٧١ سخاويلل الوصيد فتح ،١١١٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٤شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٢(
 .١٧٣املزهر ص ،٤٠٣ ،٤٠٢رقمحرز األماين الشاطبي بيت  )٣(
 .١٣٢بن القاصح صال، رساج القارئ ٤١٥شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٤(
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ــني مــع معــي ِويل نعجــة مــا كــان يل اثنَ َ َ ْ َْ َ ْ َِ ْ َ ُِ َِ َ  

ْوفـــتح ويل فيهـــا لـــورش وحفـــصهم ِْ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ْ  

 

ــامن عــال ًث َُ ٍ ــان عــن جــالَ ــة الث َ والظل َّ ُ ُِّ ْ ََ ِ َّ
  

َومـــايل يف يـــس ســـكن فـــتكمال َُ َ َْ َِّ ْ َِ ِ
  

 

﴿روى         ﴾ ]بفتح الياء وصال]١٢٤:البقرة ً.  
ـــال َّويف ال ِ ـــرشةَ ـــع ع ـــف أرب ٍم للتعري ِ َِ ْ َ ُ َ ْْ َ ِ َّ ِ  

 

َفإسكاهنا فــاش وعهـدي فــي عــال َ َُ َِ ِ ْ َ ٍ َ ُ َْ ِ
  

 

﴿روى            ﴾]ًبفتح الياء وصال ]٦:الصف . 
َونفيس سـام َ ِ ْ َ َذكـري سـام َ َ ِ ْ َقـومي ِ ِ ْ َ الرضـاَ ِّ  

 

ــد هــد ًمحي ُُ ِ َى بعــدي ســام صــفوه والَ ِ ُ ُ َ ْ َْ َ َ ِ
  

 

  :يـاءات الزوائد

﴿ روى             ﴾ ]وصــالة بإثبــات اليــاء مفتوحــ]٦٨:الزخــرف ً 
 .ًوقفاة وساكن

ـــا ـــوا يب جاوي ـــوا يل يؤمنُ ـــع تؤمنُ َوم َ َ ُ ْ َِ ِ ِْ ِْ ُ َ  
 

َعبـــادي صـــْف واحلـــذُف عـــن شـــاكر دال َْ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ  
 

﴿يف كلمةحذف الياء      ﴾ ]ووقفاًوصال ]٣٦:النمل .ً  
ِويف النَّمــل آتــاين ويفــتح عــن أويل ُ ْ ُ ُ َ ََ َ ْ ِ ِ ْ  

 

ًمحى وخالُف الوقف بني حـال ُْ َ َ ََ ْ ًِ ِ َ عـالِْ َ
  

 

                                          
 .٥٩٦ ص١سخاوي ج ل، فتح الوصيد ل٤١٧لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )١(
 .٥٩٨ ص١سخاوي ج لل، فتح الوصيد ٤١٩شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٢(
 .١٥٦عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤٠٧شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٣(
 .١٥٧عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٢شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٤(
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٨شاطبي بيت رقمللحرز األماين  )٥(
 .١٤٠، رساج القارئ  ص٦٠٧ ص١سخاوي ج لل، فتح الوصيد ٤٢٩حرز األماين بيت رقم )٦(
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ً بكيفية ختالف حفصا ، وال عبةرواها شكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 
تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبه هلا وهذه 

 : األلفاظ هي 

﴿روى    ﴾بسكون الطاء حيث وقعت . 
ــ ــث أت َوحي َ ُ ْ َ ــاكنىَ ــاء س ــوات الط ٌ خط َِ َ ُ َّ ٌُ ُ  

 

ٍوقل ضمه عــن زاهـد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ كـــيَف رتـالُ َّ َ ْ َ
  

 

﴿روى        ﴾  ضم الراءبوقع حيثاموهـو، باسـتثناء موضـع واحـد  ،   
﴿     ﴾ ]رواها بكرس الراء]١٦:املائدة . 

ُورضوان اضمم غري ثاين العقـود كـرسه ُ َ ََ َْ ْ ْ َُ ِ ُ َ ٌْ ِ َ ْ ْ ِ  

 

ـــال ـــالفتح رف ـــدين ب ــــح إن ال َصـ ِّ َ َُّ ِ ْ ِّْ ِ َ َّ َِ
  

 

﴿روى   ﴾و﴿    ﴾و ﴿  ﴾و﴿   ﴾،ول حيث  بكرس احلرف األ
 .وقعوقع وكيف 

ْوكــرس بيــوت والبيــوت يــضم عــــن ُ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ َُّ ْْ ٍ ُ َ  

ـــ ـــرسان عيون ـــوب يك ًوضـــم الغي ُ َ ُ َُ َِ َ ِ ْ ِ ُ ْ   اَّ

 

ًحــمى جــلة وجه ْ َ ٍ َِّ َا عىل األصل أقـبالِ َْ َْ ِ َ َ َ
  

ــيوخ ــون ش ًالعي ُ ُ ُُ ِ ـــالْ ــه صــحبه مـ َا دان ِ ٌ َ ْ ُ ُ ََ  
 

                                          
 .١٧٦ص للقايض الوايف ، ١٥٩ص القارئ رساج ،٤٩٤رقم بيت شاطبيلل مايناأل حرز )١(
 ١٧٦ص القاصح ابن القارئ رساج ،٨٦ ص الداين عمرو أليب شعبة،التيسري تفردات من وهي )٢(
 .١٧٩ص ٢ ج   البن اجلزريالنرش انظر .ضمها .ب  الراء كرس .أ وجهان الطيبة يف )٣(
 .٢٢٠املزهر ص ،٢/١١٠سخاوي ل، فتح الوصيد ل٥٤٨شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٤(
 ١٨٠، الوايف للقايض ص١٦١بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٠٣حرز األماين بيت رقم )٥(
 .٢٤٩، املزهر ص٢/١٨٣سخاوي ل، فتح الوصيد ل٦٢٨شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٦(
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﴿روى   ﴾ ﴿   ﴾حيث وقع بضم الزاي . 
ًوجزء ْ ُ َا وجزء ضم اإلسكان صْف وحيـثامَ ْ َّ ٌُ َْ َ َ ُ َِ َ ِ َ ْ  

 

ـــال ــري ذو حـ ــرا ويف الغ ــا ذك َأكله ُُ َ َِ ْ ًَ ْ ُْ ِْ ُ
  

 

﴿روى  ﴾  كيف جاء بضم امليم. 
ـــ ْومــتم ومتنَ ُِّ َِ َا مــت يف ضـــم كـــرسهَْ ِ ْ ِّ َُ َ   اَِّ

 

ٌصــفا نفر َ ََ ًورد َ ْ ُا وحفـص هنَـِ ٌ َ َا اجـتالَْ َ ْ  
 

﴿روى    ﴾   حفصكها  وا، ر]٤٢:هود[حيث وقع بكرس الياء، عدا. 
ــا ســواهم وفــتح يــا ــم جمراه َويف ض ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ  

 

ــا نــــص ويف الكــل عــــوال ــي هنَ َبنَ ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

﴿روى     ﴾، ﴿    ﴾ بفتح الياء . 

ـــة د ـــا مبينَ ـــافتح ي َويف الكـــل ف ِّ َ َ ْ ٍَ ُ َ ْ َ ِّ ـــاُْ   َن

 

َصحيحا وكرس اجلمع كم رشفا عال ًَ َ َُ ْ ْ َ َْ َِ ْ َ ً َِ
  

 

﴿ روى    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 
ِوتــــذكرون الغيــــب زد قبــــل تائــــه ِ َ ََ ْْ ْ َ ْ ََ َ َِّ َ ُ َّ  

 

ًكــريام ِ ًوخــفُّ الــذال كــم رشفــ َ ََّ َ ْ َ ِ ِ َا عــالَ َ
  

 

﴿روى      ﴾ و﴿     ﴾  ألـــف بزيـــادة-حيـــث وقـــع بـــاجلمع   
 . -بعد النون

ــعبة ــل ش ــون يف الك ــد النُّ ــات م ٌمكان ََ ْ ِّ ُْ َِ َّ ََ َِ
  

 

ـــال ـــضم رت ـــان بال ـــزعمهم احلرف َب َِّ ُ ِّ ْ َ َُّ ْ َِ ِ ِِ ْ ِ
  

 

                                          
 .١٨٤يف للقايض ص، الوا١٦٥بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٢٤حرز األماين بيت رقم )١(
 .٢٢٧، املزهر ص٢/١٣٥سخاوي ل، فتح الوصيد ل٥٧٤شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٢(
 .٢٣٧ص الوايف ، ٢٤٩ص القاصح ابن القارئ رساج ، ٧٥٧ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٣(
 .٢٣٥ص املزهر ،٢/١٥٦ سخاويلل الوصيد فتح ،٥٩٥رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٤(
   .٢٢١ ، الوايف للقايض ص٢٢١ ، رساج القارئ ابن القاصح ص٦٨١ ألماين بيت رقمحرز ا) ٥(
 .٢٦٦، املزهر ص٢/٢١٧سخاوي ل، فتح الوصيد ل٦٦٩شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٦(
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١. ﴿   ﴾ ]بفتح الياء  ]٤٢:هود . 
٢. ﴿   ﴾]بفتح السني ]٤٨:الروم[ و]٩٢:اإلرساء. 
٣. ﴿   ﴾]بإسكان السني ]٤٤:طورال.  
٤. ﴿   ﴾]بال إمالة ]٥١:فصلت .  
٥. ﴿    ﴾]٥١:النجم[بفتح الدال. 
Ç (جيوز له يف هاء .٦  È ÉÊ (    وجهان:  

 . إدغامها يف اهلـاء التي بعـدها: إظهارها مع السكت، وثانيهام: أحدمها

٧.﴿     ﴾]بالصاد  ]٢٢:الغاشية.  
إذا دخلت مهزة االستفهام عىل مهزة الوصل الداخلة عـىل الم التعريـف جـاز يف .٨    

 : وجهانلمهزة الوص
 . حركات، وهو املقدم٦ً إبداهلا ألفا مع املد املشبع أي بمقدار :أحدمها
 .  أي تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة واأللف: التسهيل:وثانيهام

  ]١٤٤، ١٤٣:األنعام[ ﴾, ﴿:ة مواضع هيَّوقد ورد ذلك يف ثالث كلامت يف ست
 .]٥٩: النمل[ ،  ]٥٩:يونس[ ﴾ y ﴿و  ]٩١، ٥١:يونس[ ﴾ K ﴿و

                                          
 .وهي من تفردات عاصم )١(
 .٣٤ ص٢ ، النرش البن اجلزري ج١٤٦السبعة البن جماهد ص )٢(



 

حفصأصول رواية   ١٩١

 
 ،البزاز الغارضي الكويف األسدي داود أيب بن عمر أبو املغرية بن سليامن بن حفص

.هبا اًأيض فأقرأ بمكة وجاور ،هبا فاقرأ بغداد ونزل  ،اًدهر الناس أقرأ ،تسعني سنة ولد 

زوجته ابن ربيبه وكان ،عاصم  عن اوتلقينً اًعرض القراءة أخذ. 

 الرواية :معني بن حييى وقال تالوة ، الناس عن عاصم قراءة أخذ لذيا وهو الداين قال 
 أبـو وقـال ،سـليامن بن حفص عمر أيب رواية عاصم قراءة عن رويت التي الصحيحة

 ثبت فثقة القراءة أما :الذهبي وقال ،عاصم بقراءة أعلمهم حفص كان :الرفاعي هاشم
 ابـن قال احلديث، جهة من فيه لمتك أنه إىل يشري ،احلديث يف حاله بخالف ،هلا ضابط
 عيـاش بن بكر أيب فوق احلفظ يف يعدونه األولون وكان اًمرار عاصم عىل قرأ :املنادى

 .عاصم عىل قرأ التي احلروف بضبط ويصفونه
قلت لعاصم، أبو بكر خيالفني ، فقال أقرأتك بام أقرأين أبو عبد الرمحن : قال حفص 

أتـه بـام أقـرأين زر بـن حبـيش عـن عبـداهللا بـن السلمي عن عيل بن أيب طالب ، وأقر
 .مسعود

بني حفص وبني شعبة من اخللـف يف احلـروف مخـسامئة وعـرشون : قال ابن جماهد
 . يف املشهور عنهاماًحرف

                                          
 .١٦ن صطاهر بن غلبولالتذكرة يف القراءات  )١(
 .ًموضعا) ٦٣٦(بينهام يف اخللف:  قلت)٢(
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M L ( يف إال قراءته من يشء يف ًعاصام خيالف مل أنه حفص وذكر  K J  I  H

a  `  _  ̂]  \ [  Z Y  X  W V  U T  S R Q  P  O N(   
.بالفتح عاصم وقرأه بالضم قرأه ]٥٤: رومال[ 

 القاسم بن محزةو ،املروذي حممد بن حسني اًوسامع اًعرض عنه القراءة روى 
 الفـضل بن العباسو ،الدقاق عثامن أيب بن محدو ،الزهراين داود بن سليامنو ،األحول
 بيـاض فوخلـ،  زرقـان الفـضل بن وحممد ،واقد بن حممد بن الرمحن عبدو ،الصفار
 شـعيب وأبـو الـتامر حممـد بن وهبرية الصباح بن عبيد و ،الصباح بن وعمرو ،احلداد
 وأمحد اجلعفي عيل بن وحسني األنباري فراس بن شاهي بن حييى بن والفضل القواس

.الفقيمي وسليامن األنطاكي جبري بن 

 ومائة ثامنني سنة تويفللهجرة. 

                                          
 .٢٨٧ص١ذهبي جل، معرفة القراء الكبار  ل٢٥٤ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(
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 :البسملة 
إن  والتوبـةف سوى بني األنفـال،إثبات البسملة بني كل سورتنيب روى حفص

َّوعد البسملة آية .اجلميع جيوز هلم بني األنفال وبراءة  الوقف والسكت والوصل  َ
 .من الفاحتة

:الـمـد والقرص 
 .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل
 .) حركات٤(التوسط : املد املنفصل

                                          
 ،٣٠، الرسالة للنحاس ص٤٩ صلعبد الرزاق عيل إبراهيم ، عد آي القرآن مرشد اخلالن إىل معرفة)١(

 .١٦٤لزاهرة صالبدور ا ، ٣١خمترص بلوغ األمنية ص ،٢٣٦غيث النفع ص
 ومقدار املتصل اإلشباع حلمزة وورش  والتوسط للبقيـة وهـو ٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج )٢(

ًالذي استقر عليه رأي املحققني من أئمتنا قديام وحديثا  وقـال ابـن : ثـم قـال) ًوذكر عددا من العلـامء(ً
وهو الذي أميل اليه  :قال ابن اجلزريثم .وهذا الذي ينبغي أن يؤخذ به وال يكاد يتحقق غريه : القصاع

 .وآخذ به وأعول عليه
  مرتبتني طوىل لورش ومحزة، ووسطى- املد املتصل - قال السخاوي وكان شيخنا الشاطبي  يرى يف -

  .٣٢٩ ص١للباقني، انظر فتح الوصيد يف رشح القصيد عيل بن حممد السخاوي ج
وعىل من قرأ من طريق الشاطبية أن يسلك طريق :ية وقال عيل بن عثامن ابن القاصح يف رشح الشاطب-

 .٥٠انظر رساج القارئ ص  . - أي يف توسط مد املتصل -الناظم
 .٢٥١ ص ١ ، النرش البن اجلزري ج ٤٩رساج القارئ البن القاصح ص )٣(
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 :السكت واإلدراج   
Â﴿،  ]الكهـف[  ﴾ ﴿ ¶ ¸ ¹ º:تيـة املواضع اآلنفرد بالسكت عىلأ  Á À ¿﴾ 

 .]١٤:املطففني[﴾M L K  ﴿، ]٢٧:القيامة[ ﴾C B A  ﴿، ]٥٢:يس[
ـــة ـــص دون قطـــع لطيف ٌوســـكتة حف َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ َ  

ــــون ِويف ن ُ ِ ــــن راقَ ٍ م َ ــــدنَْ َ ومرق ِ َ ْ َ َا والَ   ِمَ

 

ــوين  ــف التنْ ــىل أل ِع ِ َّ ِ ِ َ َ ــَ ًيف عوج َ ِ ــالِ َا ب َ
  

ــاقون ال ــل ران والب َب ْ َْ ُ ََ َ ــالََ ــكت موص َ س َ ُ ََ ْ  

 

 :اإلدغام واإلظهار 
إذا التقى يف اخلط حرفان متحركان متامثالن أو متقاربان أو متجانسان، يف كلمة فله يف 

ًذلك اإلظهار قوال واحدا إال أنه روى  :فيها وجهان ]١١:يوسف[  ﴾ ¬ ﴿ ً
َتأمـنُـنـَــا (:ملقــدم االخـتالس وهــو ا-أ  ْ وهــو النطــق بثلثــي ضــمة النــون األوىل ) َ

ْوقد يطلق عليه الروم(املضمومة ويذهب الثلث  ).أو اإلخفاء َّ
مع اإلشـارة بالـشفتني عـىل ) متامثلني كبري(إدغام النون األوىل يف الثانية :  اإلشامم-ب

 .شكل الضم عند النطق بالنون
 . ري يف ما اتفق عليه العلامء، ويظهر الكبريوإذا كانا يف كلمتني فيدغم الصغ

                                          
 .٢٥٤قايض صللعبدالفتاح ل ، الوايف ٨٣١ ،٨٣٠م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )١(
 .يف أصول القراءة للضباع ص وما بعدها انظر اإلضاءة )٢(
فيها الروم فقط إذ مل يذكر يف التيسري :٢٢ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف ، ٧٧٣ حرز األماين بيت )٣(

  رشح التيسريوهو الذي أختاره وبه أقول، وانظر الدر النثري: ١٢٧غريه ، وقال الداين يف التيسري ص 
 ،وقـال  مطبوع مع النجوم الطوالع٢٠٠ابن يالوشة ص  األداء،األوجه املقدمة يف٦٥٠للاملقي ص 

، ً عىل إدغامه واختلفوا يف اللفظ فبعضهم جيعلها رومـااوأمجعو: ٢٣٨ ص١ابن اجلزري يف النرش ج
 .ًوبعضهم جيعلها إشامما وهو اختياري ألنه أقرب إىل حقيقة اإلدغام وأرصح يف اتباع الرسم



 

حفصأصول رواية   ١٩٥

p ﴿ :نحـويم والدال والزاى والسني والـصاد،  التاء واجل: عند)إذ(وأظهر دال   o﴾ 
ــــــرة[ ½ ﴿،  ]١٦٦:البق ــــــام[﴾¼  " ﴿ ، ]٤٣:األنع D  ﴿ ، ]٥٢:احلجــــــر[﴾! 

E﴾]٤٨:األنفال[ ، ﴿ D  C﴾]١٢:النور[ ، ﴿ "  .]٢٩:األحقاف[﴾! 
 . والزاى والسني والشني والصاد والضاد والظاءودال قد عند اجليم والذال

¥ ﴿: نحو " ﴿ ،  ]٣:الطالق[﴾¤  Y ﴿ ، ]١٧٩:األعراف[﴾!   X﴾]٥:امللك[ ، 
﴿ " Ø ﴿ ، ]١:املجادلة[﴾!  { ﴿ ، ]٣٠:يوسف[﴾×  µ  ﴿،  ]٢٠:سـبأ[﴾| 

y ﴿ ،  ]٧١:الصافات[﴾¶  x﴾]٢٤:ص[. 
 .ني والصاد والظاءاء واجليم والزاى والسل تاء تأنيث اتصلت بالفعل عند الثوك

? ﴿: نحو c ﴿،  ]١٤١:الشعراء[ ﴾<   b﴾]٥٦:النـساء[ ، ﴿ >  =﴾ 
z ﴿ ، ]٩٧:اإلرساء[  y﴾] ٩٠:النــساء[ ، ﴿ Ê  É﴾]٨٦:التوبــة[ ، ﴿  %

 .]١١:األنبياء[ ﴾&
 .والم هل عند التاء والثاء والنون

3 ﴿: نحو & ﴿ ، ]٥٩:املائدة[﴾2  Ì ﴿ ، ]٣٦:املطففني[﴾%   Ë﴾]٢٠٣:الشعراء[ .
 .م بل عند التاء والزاى والسني والضاد والطاء والظاء والنونوال

W ﴿: نحو  V﴾]٤٠:األنبياء[ ، ﴿ Î  Í﴾]٣٣:الرعد[ ، ﴿ U  T﴾] ١٨:يوسف[ ، 
﴿Ö  Õ﴾]0 ﴿ ، ]٢٨:األحقــاف ــساء[﴾/  g ﴿، ]١٥٥:الن  f﴾]ــتح (  ﴿، ]١٢:الف

 .]١٧٠:البقرة[﴾*

Ì ﴿والباء املجزومة عند الفاء   Ë  Ê﴾]٧٤:النساء[ 
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 ]٩:سبأ[﴾B A ﴿ د الباء يفوالفاء عن

 يف ،]٩٦:طـه[﴾ª﴿  ،]٢٠:الدخان[و ]٢٧:غافر[﴾8 ﴿ والذال عند التاء يف
﴿ n﴾ وما ترصف منهام . 

  .كيف جاء ﴾ ¦﴿، ﴾ Ø﴾ ،﴿ L ﴿ والثاء عند التاء يف
!﴿ والدال عند الذال يف آل [﴾u t ﴿ وعنـد الثـاء يف، ]مريم[﴾ #"  

 .]١٤٥:عمران
  .حيث وقع ﴾ 0 1 ﴿ : نحووالراء املجزومة عند الالم

  ﴿و، ﴾ <= > ﴿ :والنون عند الواو من     ﴾. 

± ﴿ وأدغم الثاء يف الذال يف x ﴿  يف والباء يف امليم،]١٧٦:األعراف[﴾¯ ° 

y﴾]١:القصص[، ]١:الشعراء[ ﴾!  ﴿ والنون يف امليم من، ]٤٢:هود[. 
 . )،غ،خء،هـ،ع،ح(وأظهر النون الساكنة عند حروف احللق الستة

 إال ،بال غنة يف الالم والراءو ،)يومن( بغنة يف أحرف ،)يرملون( بحروفوأدغمهام
، ﴾| ﴿، ﴾w ﴿، ﴾' ﴿إذا اجتمعـت النــون مـع اليــاء أو الـواو يف كلمــة كـــ

وأخفامها بغنة عنـد ، ً وقلبهام ميام بغنة مع اإلخفاء عند الباء.ًتظهر اتفقا فإهنا ،﴾¨﴿
 . باقي األحرف 

 .وقرأ بالفتح يف مجيع ما أماله غريه ، ]٤١:هود[﴾c ﴿ أمال الراء يف
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k ،Ò ،Ò ،+، ²، < ﴿ وروى وما أشبه ذلك من كل هـاء ضـمري  ﴾ 
»  ﴿ وكذلك روى. جلمع أو تثنية مسبوقة بياء ساكنة بكرس اهلاء يف الوصل والوقف

  .ونحومها مما حذفت ياؤه لعارض جزم أو بناء  ﴾ ] ﴿ ،﴾ ¬
ًهي امليم الزائدة الدالة عىل مجع املذكرين حقيقة أو تنزيال وروى إسكان ميم اجلمع و

 اهلـاء ويكـرس ،وإذا كان قبلها هاء مسبوقة بياء ساكنة أو كـرسة، إذا وقعت قبل ساكن
#  ﴿:نحو  " ﴾، ﴿ ¬  « ﴾. 

ــرأ هــاء الــضمريبــصلة  وقــرأ  ﴾ Ç ﴿ املتحركــة إذا وقعــت بــني متحــركني، وق
 وإال، فروامهـا باإلسـكان ،]٢٨:النمل[  ﴾e d ﴿ و،]٣٦:الشعراء[ ،]١١١:األعراف[
﴿Ñ ﴾ ]٥٢:النور[، ﴿ Y X ﴾ ]صـلة بـدون  أي( فروامهـا بالقـرص ،]٧:الزمر(، 

 ،﴾ ) ( * ﴿:املسبوقة بساكن وبعـدها متحـرك نحـو املتحركة هاء الضمريوقرأ بقرص 
﴿Å ﴾ إال يف قوله تعاىل  ﴿ @   .فبالصلة ]٦٩:الفرقان[ ﴾? 

 ،]٤٤:فـصلت[ ﴾ ° ﴿ يف واملزدوج يف مجيع القرآن إالوروى حتقيق اهلمزة املفرد
ـــة ـــسهيل الثاني ـــه رواه بت ـــام[ ﴾ , ﴿ وإال، فإن  ﴾K ﴿ ،]١٤٤، ١٤٣:األنع

: يف مهـزة الوصـل وجهـان فـإن ،]٥٩:النمـل[ ،]٥٩:يونس[ ﴾ y ﴿ ،]٩١، ٥١:يونس[
  .تسهيل بني اهلمزة واأللفاألول اإلبدل مع اإلشباع، والثاين ال

ًومل يـدخل ألفـا .  لغري استفهام والثانية ساكنة فإنه يبدهلا كالباقنيإذا كانت األوىلو
 .ًبني اهلمزتني مطلقا
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ــنجم بإبــدال اهلمــزة يــاء، وكــذلك ،]٢٢:الــنجم[ ﴾ ¯ ﴿ وروى  ﴾ ¹ ﴿ ىف ال
 .]٧، ٦:البينة[ ﴾ » ﴿وحيث وقع  ﴾ » ﴿ و،]٢٧:هود[

 . ًحيث وقع واوا ﴾{ ﴿ ،]٤:اإلخالص[ ﴾ 1 ﴿ وأبدل مهز

G﴿ وبابه ،﴾ º ﴿ وروى  .باإلبدال واإلدغام  ،﴾  
 عـىل الـشاطبية ومل يسكت من ،ًومل ينقل شيئا مما صح فيه النقل عن غريه من القراء

 . اهلمزالساكن قبل
  أو مـضمومةً أنه يفخم الراء وصال إذا كانت مفتوحـةاصل مذهبه يف الراءاتوح

 أو بعد فتحأو ساكنة ،﴾ e ﴿ ،﴾ + ﴿، ﴾ ( ﴿ ،﴾ ½ ﴿ :خمففة أو مشددة نحو
دها حـرف اسـتعالء أو بعد كرسة أصـلية وبعـ ،﴾ x ﴾، ﴿ o ﴿ : نحوضم
  .﴾Ã ﴿ :نحو
 .من أجل كرس القاف ،]٦٣:الشعراء[ ﴾= ﴿  يفه الوجهانلو

أو  ،﴾ 2 ﴿:ت بعد كرسة عارضـة متـصلة كانـت نحـونوكذلك يفخمها إذا سك
³ ﴿ :منفصلة نحو O﴿ :أو الزمة منفصلة نحو ،﴾ ²   N   ﴾.  
 :يف حالتنيويرققها 

 .﴾¹ ﴿ ،﴾ , ﴿ :نحوخمففة كانت أم مشددة ذا كرست  إ.١
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 :إذا سـكنت بعـد كـرسة أصــلية متـصلة ولـيس بعــدها حـرف اسـتعالء نحــو.٢
﴿²﴾.  

سواء أو ألف أو واو ضم أو فتح  وأما حكمها يف الوقف فإنه يفخمها إذا وقعت بعد
وكذلك  ﴾Y ﴾، ﴿ u ﴿ :و نحأو مكسورة يف الوصل مفتوحة أو مضمومة أكانت

 .﴾ ! ﴿يفخمها إذا وقعت بعد ساكن مسبوق بضم أو فتح نحو 

 .﴾ # ﴿، ﴾ ² ﴿: نحوأو كرسة ويرققها إذا وقعت بعد ياء ساكنة 
ًإال أن أهل األداء عنه اختلفوا فيام إذا كان احلاجز بني الكرسة والراء صادا أو طـاء   ً
ًفخمها نظرا حلرف هم  وبعض،ًفبعضهم رققها طردا للقاعدة ﴾ | ﴿ ،﴾M ﴿ :نحو

ًنظـرا  ،﴾  |﴿ والرتقيـق يف ،﴾ M ﴿ اختار ابـن اجلـزري التفخـيم يفاالستعالء و
 .حلالة الوصل فيهام

 " ﴿ :وحكم الالمات عنده الرتقيق إال الم لفظ اجلاللة إن ضم قبلها أو فتح نحو

# ﴾، ﴿Á  À  .ِلإلمجاع عىل تفخيمهام حينئذ ﴾  
عـثامين عـىل هـاء التأنيـث املرسـومة بالتـاء ًووقف بالتاء اتباعـا خلـط املـصحف ال

هتـا  اتفـق القـراء عـىل قراء ثـالث عـرشة كلمـة عرشين كلمـة،ووقعت يف، املجرورة
 :باإلفراد، منها ست منها متكررة وهي

يف البقـرة واألعـراف وهـود وأول مـريم والـروم  : مواضعيف سبعة ﴾ ¯ ﴿.١
 .ًوالزخرف معا
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 ً معـاة وآل عمـران واملائـدة وإبـراهيمالبقـريف : ً يف أحد عرش موضعا﴾? ﴿.٢
 . ولقامن وفاطر والطورالنحلثالث و

 .يف األنفال وغافر وثالثة بفاطر: يف مخسة ﴾ ¿ ﴿.٣
 . بآل عمران والنور:  يف موضعني﴾ ´ ﴿.٤

٥.﴿ W ﴾والقصص وثالثة يف التحريمًمعا يوسف ويف آل عمران :   يف سبعة. 

٦.﴿ c ﴾موضعي املجادلة . 
 :ت الغري مكررة فهيوأما الكلام

٧.﴿ Z Y ﴾يف القصص . 

٨.﴿ ª  .  يف الروم﴾© 

٩ .﴿ >  .  يف الدخان﴾ = 

١٠ .﴿ b a ﴾يف الواقعة . 

١١.﴿ º  . يف التحريم﴾ ¹ 

١٢ .﴿ g ﴾يف هود . 

 . باألعراف﴾ } | ﴿.١٣
 :ي سبع كلامتمع وهاجلفراد وقراءهتا بني اإل اختلف القراء يف أما الكلامت التيو

 .وغافرًمعا عام ويونس باألن ﴾} ﴿.١
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 .ًمعا يوسف ﴾{ ﴿.٢

٣.﴿ S﴾العنكبوتوسف و ب. 

 . يف سبأ﴾´ ﴿.٤

٥.﴿ U  T ﴾بفاطر . 

٦.﴿ *   . بفصلت﴾ ( 

٧.﴿ g ﴾باملرسالت .  

 بيوسـف ﴾ ¸ ﴿: هناك ست كلامت رسمت بالتاء ويقف عليها حفـص بالتـاءو
م، موضعي البقرة ويف النساء والتحـري ﴾ v ﴿وومريم والقصص والصافات، 

ــون،  ﴾§  ﴿و ــعي املؤمن 6 ﴿وموض ــص،  ﴾ 5  ^ ﴿وب ــل، ﴾ [   بالنم
 . يف النجم﴾~﴿و

 والــرمحن ر بــالنو﴾Ñ ﴿:    ووقــف عــىل اهلــاء بــدون ألــف بعــدها كالرســم يف
 .والزخرف

ومها يف القصص، وعـىل ﴾ ³ ﴿ وعىل اهلاء ﴾ � ﴿    ووقف عىل النون من
 .حيث وقع﴾ � ﴿ النون يف

  :ختلف فيهن بني القراء العرشةمذهبه يف ياءات اإلضافة امل



 

حفصأصول رواية   ٢٠٢

;﴿:  أسكن كل ياء وقع بعدها مهز قطع نحو  :﴾ ،﴿ ¡  � ~ ﴾ ،﴿»  º   ﴾  
x ﴿: لكنه استثنى من ذلك ثالث عرش يـاء ففـتحهن وهـن  w ﴾ ،﴿ W  V ﴾ 

ــدة،  ــة،﴾ p o ﴿كالمهــا باملائ ــك، ﴾ 5 6 ﴿  يف التوب ــسعة ﴾ M L ﴿ يف املل  يف ت
 .مخسة بالشعراء وموضع بسبأموضع بيونس وموضعني هبود و: مواضع

M ﴿وفتح كل ياء وقع بعدها الم تعريف نحو   L ﴾ ،  لكنـه اسـتثنى مـن ذلـك
﴿«  ª﴾ ًيف البقرة فسكنها ويلزم من تسكينها حذفها وصال . 

i ﴿: وأسكن كل ياء وقع بعدها مهز وصل نحو g ﴾. 

 بـآل ﴾i ﴿وأما الياءات اللوايت مل يـصحبهن مهـز أو الم تعريـف ففـتح مـنهن 
 حيـث ﴾ 1 ﴿ ،باألنعـام ﴾§ ﴿ ، بالبقرة واحلج ونوح ﴾ Q ﴿، عمران واألنعام

  .الكافرون ووص يسوالنمل وطه و بإبراهيم ﴾ k ﴿ ،وقعت

ـــكن ـــالبقرة ﴾ Ë Ê ﴿ :وأس M ﴿، ب  L ﴾، ﴿© ¨  كالمهـــا ﴾  
I ﴿ ،بمريم ﴾ B ﴿، باألنعام   H ﴾9 :﴿،  بالعنكبوت ،  بفصلت﴾  

﴿ 7  . بالدخان﴾ 5 6 

u tv ﴿   وروى ً بحذف الياء يف احلالني قوال واحدا]٦٨:الزخرف[ ﴾   ً. 

)  ﴿:  حذفهن يف احلالني إال أنه استثنى قوله تعاىلومذهبه يف الياءات الزوائد  

 له الوجهـان اإلثبـات واحلـذف و،ًفرواه بإثبات الياء مفتوحة وصال ]٣٦:النمل[ ﴾ (
 .       ًوقفا
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 الكـسائي سدي مـوالهم بن عبد اهللا بن هبمن بن فريوز األأبو احلسن عيل بن محزة

، والد الفرس من سواد العـراقأوهو من ٍالكويف ولقب بالكسائي لكساء أحرم فيه
 ).هـ١٢٠(ولد سنة 

 ، وحممد بـنربع مراتأ عرض عليه ، عن محزة الزياتًخذ القراءة عرضاأ :شيوخه
سـامعيل إيب بكر بن عيـاش وأ وروى احلروف عن ، وعيسى بن عمر اهلمداين،يب ليىلأ

يب حيـوة رشيـح بـن أ و،يب محـادأ وعن عبد الرمحن بن ،ويعقوب ابني جعفر عن نافع
ىل البـرصة إ ورحـل ،عمـش وزائدة بن قدامة عـن األ، واملفضل بن حممد الضبي،يزيد
  . بن أمحدخذ اللغة عن اخلليلأف

 ،براهيم بن احلريشإ و،براهيم بن زادان إ،ً وسامعاًخذ عنه القراءة عرضاأ :تالميذه
 وعبـد ،سـامعيلإبو محدون الطيب بـن أ و، وحفص بن عمر الدوري،محد بن جبريأو

 ، وعدي بن زيـاد، وعبيد اهللا بن موسى،محد بن ذكوانأ وعبد اهللا بن ،الرمحن بن واقد
 ، ونصري بـن يوسـف،بن خالدا والليث ،بن سالم بو عبيد القاسمأ و،وعيل بن عاصم

 وحييـى بـن زيـاد ،دمآ وحييى بـن ،)ابن الكسائي( بو اياس هارون بن عيل الكسائي أو
 . وغريهم كثري. اخلوارزمي

                                          
 وفيـات ،٨٨ص١ج لذهبيل  الكبار القراء معرفة ،٣٤٦ص ١ج النهاية غاية ،٦٩ ص جماهد البن السبعة )١(

 أعـالم سـري ،١٨٩ص ٥ج لـذهبيل اإلسـالم تاريخ ،١٤٨ص ٣ج لزركيلل األعالم ،٩ص ٣ج األعيان
 .١٧٥ص ١ج العامد بنال الذهب شذرات ٢٥٦ ص ٥ج لذهبيل النبالء
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حدى ومخسني سـنة وشـاركته يف عامـة إ صحبت الكسائي يف :قال قتيبة بن مهران
هل أعيل قراءة أ  وقر،ره اختيايهت علأ وقر، وعرشين ختمهً نيفايهت علأقرو ،صحابهأ

قـال  .صـدق هلجـة مـن الكـسائيأيت بعيني هـاتني أ ما ر:قال حييى بن معني. املدينة
 . راد ان يتبحر يف النحو فهو عيال عىل الكسائيأ من :الشافعي

 قـراءة متوسـطة غـري ،من قراءة محزة وقـراءة غـريهالكسائي  اختار :قال ابن جماهد
  . مةئثار من تقدم من األآخارجة عن 

 ،علـم النـاس بـالنحوأ كـان ،مـورأ اجتمعت يف الكسائي :بو بكر يف الغريبأقال 
ن فكـانوا يكثـرون عليـه حتـى ال آوحد الناس يف القـرأ وكان ،وحدهم يف الغريبأو

خـره وهـم آىل إوله أن من آخذ عليه فيجمعهم وجيلس عىل كريس ويتلو القريضبط اآل
  .ادييسمعون ويضبطون عنه حتى املقاطع واملب

 عليـه ويـأتم بـه أصحب الكسائي هارون الرشيد وكان الرشيد يكرمه وجيله ويقـر
 .ويسأله
 ، وكتـاب القـراءات،نآ كثرية منها كتـاب معـاين القـرًلف الكسائي كتباأ :لفاتهؤم

 ً وكتابـا،صغر والنوادر األ،وسط والنوادر األ، والنوادر الكبري،والعدد واختالفهم فيه
 ،  واملصادر واحلروف واهلاءات،ن وموصولهآع القرو ومقط،جاء وكتاب اهل،يف النحو
  .شعارأوكتاب 
 .ّمن قرى الري) ويه ُبَنْرَأ( بقرية ) هـ ١٨٩( تويف رمحه اهللا سنة : وفاته

وقـد حفص الـدوري، وخالد بن مها الليث:نيراويلكسائي لواختار ابن جماهد 
 .طةاسرويا عنه بال و

                                          
 .١١٩ ص ١ النرش البن اجلزري ج ،٦،التيسري أليب عمرو ص٩٤، ٧١السبعة البن جماهد ص  )١(
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 .)ًوهو املقدم أداء( د البغدادي،الليث بن خال

  .ثقة معروف حاذق ضابط
 وروى احلروف عن محزة بن ، وهو من جلة أصحابه، عرض عىل الكسائي:شيوخه

  .القاسم األحول وعن اليزيدي
،  الكسائي الـصغري، وحممد بن حييى صاحب الفراءسلمة بن عاصم روى عنه :تالميذه

 .كامين، ويعقوب بن أمحد الرتوالفضل بن شاذان
 . ) ه٢٤٠( تويف رمحه اهللا سنة :وفاته
 

                                          
، ٢، هتـذيب التهـذيب ج٢١١ ص١لـذهبي جل معرفة القـراء ،٣٤ ص٢بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(

 .١٣٨ ص ١بن اجلزري ج الالنرش ، ١٦ ص ١٣، تاريخ بغداد ج ٤٠٨ص
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 ولـد أيـام املنـصور سـنة ،بو عمر الدوري النحوي أحفص بن عمر بن عبد العزيز

مـام القـراءة يف إ ه، وهو موضع بقرب بغداد والدوري نسبة لـ،مخسني ومائة يف الدور
 ، أول من مجع القـراءات، ضابطثقة ثبت كبري، الناس يف زمانهب وشيخ القراءة ،عرصه

 .ًا كثرياً بسائر السبعة وبالشواذ وسمع من ذلك شيئأ وقر،رحل يف طلب القراءات
 وعىل أخيه يعقوب بن جعفر عن ابن ، بن جعفر عن نافعلسامعيإ عىل أ قر:شيوخه

 وعـىل الكـسائي ، وحممد بن سـعدان عـن محـزة، وسليم عن محزة،مجاز عن أيب جعفر
 وحييى اليزيدي وشجاع ، ومحزة بن القاسم عن أصحابه، بكر عن عاصم وأليببقراءته

  . وغريهميب نرص البلخيأبن 
  و أبو ،محد بن فرجأمحد بن حرب شيخ املطوعي وأ ،ه وروى عنهي علأ قر:تالميذه

 ،محـد بـن مـسعود الـرساجأ و،محـد بـن يزيـد احللـواينأو، محد بن فرح املفرسأجعفر 
 ، وإسامعيل بن يونس بـن ياسـني،محدأ وإسامعيل بن ،ريسحاق بن إبراهيم العسكإو

 . وغريهموعبد الرمحن بن عبدوس وحممد بن محدون القطيعي
بن فرح امحد أ وقال ،محد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوريأ رأيت : قال أبو داود

 .  كالم اهللا غري خملوق:ن ؟ قالآ ما تقول يف القر:لت الدوريأاملفرس س
 .رمحه اهللا) هـ ٢٤٦(يف شوال سنة ويف ُ ت:وفاته

                                          
، ٢، هتـذيب التهـذيب ج١٩١ ص١هبي جلذل معرفة القراء ،٢٥٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(

 ،٢٦٤ص ٢لزركيل ج لاألعالم ،١١١ ص ٢شذرات الذهب ج ،٢٠٣ ص ٨، تاريخ بغداد ج ٤٠٨ص
 .١٠٩ ص ١بن اجلزري ج الالنرش 
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 :البسملة
 .، عدا براءة قرأ بإثبات البسملة بني السورتني

ٍوبـــسمل بـــني الـــسورتني بــــسنة َّ َُ ْ َ ُّ ْ َ ِْ ِ َ َ َ ََ
  

 

ـــموه ــال نـ َرج ْ ََ َ ٌ ــالِ ــة وحتم َا دري ُّ َ َْ َ َ ً ِ   
 

 . من الفاحتة-١-عد البسملة آية رقم 

:الـمـد والقرص 
 .) حركات٤( التوسط  :ملد الـمتصلا

 .) حركات٤( التوسط :املد املنفصل

﴿ :قرأ ﴾،دون مد  حيث وقعت بحذف الواو. 
ـــال ـــام ع ــاب كـ ــون اخلط َويف أم يقول َُ ُ ََ َ َ ِ ْ َ ُ َ ْ َ  

 

َشــفا ورءوف قـرص صـحبته حــال َ َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ َ ٌَ ُ َ َ
  

 

                                          
 .٣٧ الوايف للقايض ص  ،١٠٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين - )١(
 .٤٩ ص معبد الرزاق عيل إبراهي ، عد آي القرآن مرشد اخلالن إىل معرفة)٢(
 . ومقدار املتصل اإلشباع حلمزة وورش  والتوسط للبقية٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج )٣(

  مرتبتني طوىل لورش ومحزة، ووسطى- املد املتصل - قال السخاوي وكان شيخنا الشاطبي  يرى يف -
 .٣٢٩ ص١للباقني، انظر فتح الوصيد يف رشح القصيد عيل بن حممد السخاوي ج

 .٢٥١ ص ١ النرش البن اجلزري ج ،٤٩اج القارئ البن القاصح صرس )٤(
 .٤٣  ص٢سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٤٨٧حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٥(
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 :السكت واإلدراج  
 ﴿عليهــاكت سيــ أدرج املواضــع التاليــة ومل       ﴾ ]مــع  ]١،٢:الكهــف

﴿خفاء، اإل         ﴾ ]٥٢:يس[ ،﴿   ﴾ ]مـع اإلدغـام]٢٧:القيامـة ،  ﴿  

 ⁄﴾ ]مع اإلدغام ]١٤:املطففني. 
ـــة ـــع لطيف ـــص دون قط ـــكتة حف ٌوس َ َُ ِْ َ ٍ ْْ َ ُ َ ٍَ َ َ  

ــــون ِويف ن ُِ ــــن راقَ ٍ م َ ــــدنا والَْ َ ومرق َ ََ َِ ْ   ِمَ

 

ــىل َع ــالَ ــا ب ــوين يف عوج ــف التن َ أل َ ًَ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َّ َ
  

ــاقون ال ــل ران والب َب َ َُ َ َ َْ ــالَْ ــكت موص َ س َ ُ ََ ْ  

 

 :اإلدغام واإلظهار
﴿دغم الذال يف التاء يف كلمة أ   ﴾ و﴿  ،     ﴾كيف وقعت. 

َوط ِ عنــد املــيمَنيِســاَ ِ ِْ َ ُ فــــاز اختــذمتْ ُ َْ َ َ   وَ

 

َأخــذتم ويف اإلفــرا ْْ ِ ِ َ ُ َْ ـــارش دغفــالَ َد عـَ َ ْ َ َ َ ِ
  

 

ÿ  ﴿: وكذلك أدغم النون يف الواو من      ﴾ ،و﴿       ﴾. 

َوي ًظهـر عــَن فــتىَأ َنيِساَ َْ ْ ِ ُّ حــقْ َه بـــداَ َ ُ  

 

ُون ْ وفيه الَونَ ِ َلف عن ورشهم خالُخـَ َْ ْ ِْ َ ْ َ ُ 

﴿وأدغم النون يف الراء يف    ﴾  الراء يف والالم يف﴿   ⁄﴾. 
                                          

 .٢٥٤قايض صللعبدالفتاح ل، الوايف ٨٣٠،٨٣١م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )١(
 .١٣٦ص املزهر ،١٠٠ص القاصح بنال القارئ رساج ،٢٨٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
 .١٣٥ص املزهر ،٤٤٤ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٢٨١ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٣(
 .٦٣ ص  للضباع اإلضاءة،١١٦السبعة البن جماهد ص )٤(
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 :ذلك احلروف التاليةكويدغم 

﴿:  نحـو)التاء والزاي والـصاد والـدال والـسني( يف مخسة حروف هي)إذ(ذال   

   ﴾ ،﴿     ﴾، ﴿       ﴾، ﴿     ﴾ ،﴿     ﴾.  
ال والـضاد والظـاء والـزاي السني والـذ:( يف حروفها الثامنية وهي)قد(أدغم دال 

 : املجموعة يف أوائل الكلامت)واجليم والصاد والشني
َوقد ســحبت ذيال ضــفا ظ َ َ ً ْ َْ َْ َ ٌـل زرنب       ََ َ ْ َ َّ

 

ـــلته صَج َـ ُ ْ ـــباه شَ َـ ُ ــالَ ـــائقا ومعل َـ ِّ َ َُ ً َِ
 

﴿ :نحو    ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾،﴿     ﴾،﴿       ﴾، 
﴿     ﴾،﴿        ﴾،﴿      ﴾. 

﴿ :نحـو)  النـون ، الثـاء،التـاء( :يف حروفهـا الثالثـة وهـي )هل(وأدغم الم   

  ﴾،﴿    ﴾،﴿      ﴾.  
السني، الزاي، الظاء، والطاء، الـضاد، ( : يف حروفها  السبعة وهي)بل(دغم الم أو 
﴿ : نحـــو،)نــون، التــاءال     ﴾،﴿    ﴾،﴿     ﴾،﴿    ﴾، ﴿  

  ﴾، ﴿     ﴾، ﴿      ﴾. 
السني والثاء والـصاد : (أدغمها يف احلروف الستة التالية وهي: تاء التأنيث الساكنة
 :املجموعة يف أوائل الكلامت) والزاي والظاء واجليم

                                          
 .١٠٨، الوايف ص٤٢٥  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٢حرز األماين بيت رقم  )١(
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َأبدت ســنا ثـغر صَ و ٍْ ْ َ َ ْ ََ ِــفت زرق ظلمهَ ِ َ ُ ْ ْ َ  

 

َــمعن ورودا باردا عطـرَج ُ َِ َ َ ُ َ ًْ َ الطـالًِ ِّ
  

 

﴿ :نحــــــو       ﴾، ﴿      ﴾، ﴿         ﴾، ﴿   

   ﴾، ﴿      ﴾، ﴿         ﴾ . 
﴿ :ة يف الفاء حيث وقع نحووأدغم الباء املجزوم       ﴾ ]٧٤:النساء[. 

﴿غم الفاء يف الباء أد و       ﴾]٩:سبأ[. 
﴿ :وأدغم الثاء يف التاء من     ﴾و ﴿ ﴾كيف جاء . 
﴿ :وأدغم الباء يف امليم من     ﴾ ]٢٨٤:البقرة[. 

﴿والدال يف الثاء يف     ﴾ ]١٤٥:آل عمران[. 
﴿ يف الذال يف  املجزوم الالم أبو احلارثدغموأ      ﴾حيث وقع . 

 ميم اجلمع
  :ًيضم ميم اجلمع إذا جاء بعدها ساكن ويضم اهلاء قبلها وصال، نحو

﴿        ﴾،  وإذا وقف عىل﴿    ﴾عادت الكرسة إىل اهلاء  . 

 باهلاء ممدودة  ًرسومة تاءوقف عىل تاء التأنيث امل
﴿ :نحــو   ﴾باهلــاء يقــف عليهــا  ﴿   ﴾، ومثلهــا ﴿  ﴾ ﴿  ﴾، 

﴿    ﴾، ﴿   ﴾، ﴿  ﴾، ﴿  ﴾، ﴿  ﴾. 
                                          

 .١٠٩، الوايف ص٤٢٧  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٦حرز األماين بيت رقم  )١(



 

الكسائية ءراق أصول  ٢١١

 .ويميل هاء التأنيث واحلرف الذي قبلها كام سيأيت
ـــث ـــاء مؤن ـــاء ه ـــت بالت ٍإذا كتب َِّ ََّ ُْ ُ َ ِ ِ َ ُ َ ِ  

 

ْ فباهلاء قْف حق ََ ِ ِ َ َـــا رىض ومعـوالِ ِّ َ َُ ً ِ  
 

 :اإلمالة
 فـيلفظ القـارئ بـاأللف بحالـة ،أن تقرب الفتحة من الكـرسة واأللـف مـن اليـاء

ُمتوسطة بني األلف والياء،  وجعلت مصطلح ضبطها نقطـة سـوداء كبـرية مطموسـة  ْ َ َ
 .مع تعريته من احلركة) •(الوسط حتت احلرف املامل 

ًالكسائي كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء أصلية وصال ووقفا، كيفام جاءت يف أمال  ً ٍ ٍ ٍ ٍٍ

Ÿ﴿ : نحو،اسم   ﴾، ﴿   ﴾، ﴿    ﴾أو فعل، نحو : ﴿�﴾، ﴿⊕ ﴾، 
﴿⁄   ﴾، ﴿∨ ﴾ وتعرف ذوات اليـاء يف األسـامء بالتثنيـة، ويف األفعـال بإسـناد 

مالـة ومتـى ظهـرت  فمتى ظهرت الياء جـازت اإلتكلم أو املخاطب،الفعل إىل تاء امل
 .الواو امتنعت

﴿ :وسواء رسمت بالياء كاألمثلة السابقة، أم باأللف نحو ± ﴾، ﴿±  ﴾ ،
﴿$  ﴾. 

™﴿مـال أال انـه إ  ﴾، ﴿   ﴾، ﴿9   ﴾ وكـذلك ،﴿ š ﴾ ،﴿ ™ ﴾، 
﴿ 9 ﴾ وكذا ،﴿ Š  ﴾  كيف وقع و﴿  ÿ ﴾رساء باإل.  

                                          
 ،٢٣ ص٢، النرش ج ٤٨ التيسري للداين ص ،١٤٦،السبعة البن جماهد ص٣٧٨حرز األماين بيت رقم )١(

 .٦٣اإلضاءة ص 
 .٦٣اإلضاءة ص  ،٢٣ ص٢، النرش البن اجلزري ج ٤٨ التيسري للداين ص ،١٤٦السبعة ص )٢(
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ًأمال كل فعل ثالثي كان واويا وزيد عليه حرف أو أكثر، أو زيد عليه أحد احلروف  
﴿ : نحــوبــسبب تلــك الزيــادةًالزائــدة فــصار يائيــا    ﴾، ﴿9   ﴾، ﴿   ﴾ ،

﴿9  ﴾، ﴿Ÿ   ﴾، ﴿9    ﴾. 
َفعـىل(املقصورة عىل وزن أمال ألفات التأنيث  مـضمومة الفـاء أم مكـسورهتا، أم ) ْ

ــا نحــو ﴿ :مفتوحته    ﴾، ﴿∼   ﴾، ﴿ƒ ﴾، ﴿Ÿ  ﴾، ﴿  ﴾، 
7﴿ويتبعها لفظ  ﴾ و﴿5 ﴾و ﴿& ﴾. 

∧﴿ و مــضمومتهاأمفتوحــة الفــاء )  فعــاىل (وكــذلك مــا كــان عــىل وزن   ﴾ ،
﴿≤  ﴾،﴿≤  ﴾ ،﴿ √  ﴾. 

⊂﴿ :ًأمال كـل ألـف متطرفـة رسـمت يف املـصحف يـاء نحـو    ﴾، ﴿9 ﴾ ،
﴿�    ﴾، ﴿�    ﴾ واستثنى من ذلك مخس كلامت هـي:﴿  ﴾، ﴿  ﴾، 
﴿  ﴾، ﴿  ﴾، ﴿  ﴾لالتفاق عىل فتحهن ،. 

5﴿:أمال كل اسم مستعمل يف االستفهام نحو ﴾، ﴿� ﴾،﴿ ⇓ ﴾. 

≥﴿والمهـا مفتوحـة والثانيـة جمـرورة يف أيـن ءلف الواقعة بني رامال األأ   ﴾، 
﴿≤ ﴾، ﴿⁄   ﴾. 

ارج، القيامـة، عـ طـه، الـنجم، امل:حدى عرشة سـورة هـيإي آواخر ألفات أمال أ
 .الليل، الضحى، العلقعىل، الشمس،  عبس، األ،النازعات
 .من حروف فواتح السور) حي طهر(ف حروألف أمال 
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ُوإضـــجاع را كـــل الفـــواتِح ذكـــره َ ُ َ َُ َْ ُِ ِ َ ْ ِّ ْ ِ  

ٍوكم صحبة َ ْ ُ َْ ٌيا كـاف واخللـف يــارس َ ِ َِ َُ ْ ُْ َ  

 

َحــمى غري حفص طا ٍ ْ َ َ ْ ًَ ٌويـا صـحبة ِ َ ْ ُ َوال ََ َ
  

َوها ْصف َ ًرىض ِ ًحــلوا ِ ْ َوحتت ُ ْ َ ًجــنى َ َحـال َ َ  

 

⁄﴿ :أمال الراء واأللف يف   ﴾ وقعحيث . 
∧﴿األلف يف  وأمال فتحة امليم  ﴾ حيث وقع.  

﴿واو واأللف يف ال فتحة الأم  ﴾ ]ًوقفا ]٥٨:طه.  
﴿ دال واأللف يففتحة الأمال   ﴾ ]ًوقفا  ]٣٦:القيامة . 
  .) الراءقيقمع تر  (]١٠٩:التوبة[﴾ ∑﴿ اء واأللف يففتحة اهل الأم

َومــــع كــــافرين ا ْ َِ ِ َ ِلكــــافرين بيائــــهَ ِ َِ ِ َِ ْ  

 

َوهار روى مـرو بخلـف صـد حـال َْ َ َ َ ٍَ ٍ ُ ِ ٍ ْ ُ َ ٍ
  

 

⁄﴿أمال فتحة الراء واأللف يف   ﴾ كيف وقع. 
َشـــفا صـــادقا حـــ ً َِ ٍم ُخمتـــار صـــحبةَ َ ْ ُ ُ َ ْ  

 

َوبــرص وهــم أدرى وبــاخللف مــثال ِّْ ُ ِْ ُْ ِ َ ْ ُ َ َ ََ ٍ ْ
  

 

﴿  واأللف يفال فتحة الراءأم   ⁄﴾ ]١٤:املطففني[. 
ــــزادهم األوىل ويف الغــــري خلفــــه ُف َ ُ َُ ْ ْ َُ َِ ُْ َُ ِ َ  

 

ٌوقل صحبة َُ ْ ُ َبل ران واصـحب معـدال َْ َّ َ ْ َ ْ َ َُ ََ ْ
  

 

                                          
 .٢٤١ صبن القاصحال  رساج القارئ ٢٦١/ ٢، فتح الوصيد ٧٣٨،٧٣٩بيت حرز األماين  )١(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )٢(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )٣(
 .١٤٨ ص املزهر ،٤٩٣ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٣٢٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٤(
 .٢٣٣ للقايض ص ، الوايف٢٤١رئ ص  رساج القا،٧٤٠شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٥(
 .١٤٧ص املزهر ،٤٩١ص١ج سخاويلل الوصيد فتح ،٣٢٠ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٦(
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⇓0﴿  يف واأللف  فتحة النون واهلمزةال      أم ﴾]٥١:فصلت [،]٨٣:اإلرساء[   
ــأى رشع يمــن ٍن ْ ُ ُ ْ َ َ ٌبــاختالف وشــعبة َ َُ ْ َ ٍ َِ ْ   يف ِ

 

ْاالرسا وهم والنـون ضـو َ ُ ََ ُ ُّ ْ َْ َء سـنا تـالِ ً َ ُ
  

 

﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزةو  الراءال فتحةأم Κ…⁄﴾ذا وقع بعدها متحرك إ. 
ٍوحــريف رأى كــال أمــل مــزن صــحبة َِ ْ ُ َ ََ ْ ُُ َ ْْ َ َ ْ َ  

 

ــتال ــراء جي ــسن ويف ال َويف مهــزه ح َ ُْ ِ َِّ ْ ِْ َِ ٌ ُ َِ َ
  

 

  . بالفتح كحفصًصالقرأها وفي  : ساكنهاذا وقع بعدإما أ

ُوقبل الـسك ُّ َ َ َون الـرا أمـل يف صـفَ َ ِ ِْ ِ َ ٍا يـدَّ َ  

 

َبخلف وقل يف اهلمز خلـف يقـي صـال ْ ْ ِْ ِ ٍَ ٌْ ُ ُِ َِْ ِ ُ َ
  

 

 .واأللف بعدهاميل فتحة الراء واهلمزة يف  ًافما وق أ-    
ْوقــف فيــه كــاألوىل ونحــو رأت رأوا ُ ْ َ ََ ََ َْ ََ َ ُ ِ ِ ِْ  

 

َرأيـت بفــتِح الكــل وقفــا وموصــال ِّ ِْ ْ َ ََ ْ ًَ ْ ُ ْ َُ ِ َ
  

 

  :مالةإي عن الكسائي ب تفرد الدور
ــة املكــسورة األ.أ  ــراء املتطرف ﴿ :نحــولفــات الواقعــة قبــل ال ⇒ ﴾،﴿  ﴾، 
﴿ Ÿ ﴾،﴿∧   ﴾،﴿≠  ﴾ ،﴿  ±  ﴾ ،﴿  Š   ﴾.  

﴿:نحومال كلامت معينة أ.ب   ∇  ﴾باليـاءت حيـث وقعـ ، ﴿  ∼ ﴾، 
﴿  ﴾.أمال األلف يف كلامت أخرى سأذكرها يف الفرشو. 

                                          
 .١٢٢ الوايف للقايض ص ،١١٠، رساج القارئ ابن القاصح ص ٣١٢حرز األماين  بيت رقم  )١(
 .٢٥٦ص زهرامل ،١٩٩ص٢ج سخاويلل الوصيد فتح ،٦٤٦ رقم بيت شاطبيلل مايناأل حرز )٢(
 .٦٤٨حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٣(
 .٢١٤  الوايف للقايض ص،٦٤٩حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٤(
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 : تنبيـــــهات
 . واإلدغام ال يمنع اإلمالة،ً  كل ما أميل وصال فالوقف عليه كذلك- ١
قطت األلـف ألجلـه امتنعـت سـو ساكن  أو وإذا وقع بعد األلف املاملة تنوين- ٢

 .، فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادتاإلمالة

 ًرف الذي قبلها وقفاأمال هاء التأنيث واحل
ًهاء التأنيث التي تكون يف الوصل تاء ويف الوقف هاء سواء رسـمت يف املـصحف  ً
بالتاء املفتوحة أو املربوطة، ألن الكـسائي يقـف عـىل اجلميـع باهلـاء كـام تقـدم،فأمال 

 .ًالكسائي اهلاء واحلرف الذي قبلها وقفا
 :وللكسائي يف إمالة هاء التأنيث وما قبلها مذهبني

 :، نحـو)فجثـت زينـب لـذود شـمس(إذا وقع قبل اهلـاء أحـد حـروف اإلمالة .أ
﴿    ﴾ نحو)أكهر(،وكذلك إذا وقع قبلها أحد حروف : ﴿       ﴾  برشط أن

خـص (ميل حـروف ،وال ييسبقها ياء أو كرس أو ساكن قبله كرس، ولو فصل بينهام ساكن
 .وهو الراجح وعليه العمل يف هذا الكتاب) ضغط قظ حاع

 .ًإمالة مجيع احلروف اهلجائية الواقعة قبل هاء التأنيث مطلقا إال األلف.ب
﴿:  ويلحق هباء التأنيث ما شاهبها نحو        ﴾، ﴿     ﴾. 

                                          
ٍ وهذا القول هو اختيار الداين والشاطبي وابن اجلزري وغريهم، وهناك قول ثان أن اإلمالة ال تكون إال )١(

 .يف احلرف الذي قبل هاء التأنيث
،واختلــف يف ١٣٠ ص  للقــايض الــوايف،٤٢، التيــسري للــداين ص٦٢ ص ٢جالنــرش البــن اجلــزري )٢(

﴿   ﴾]ألجل أن الساكن حرف استعالء، قال الداين وكان الفـاريس خيتـار فتحـة الـراء ]٣٠:الروم 
 . ٢٢١انظر رساج القارئ ص. وباإلمالة آخذ
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 :هـاء الكناية
ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ  مدية بياءة توصليانهاء الكأن من املعروف 

﴿ :قرأو متحركني،      ﴾﴿   ﴾ ،وكـذلك  بكرس اهلاء مع الـصلة﴿    ﴾ مـع 
 .كرس القاف

  

ــه ــه ويتق ــنهم وعــن حفــص فألق ْوع َ ْ َ ْ َ َ َ َِ َِّ َْ ْْ َ َ ٍ ْ ُ  

 

  

ــف وأهنــال ــوم بخل َمحــى صــفوه ق َ ٌْ َ ْ ُ َ ََ ٍ ْ ُ ِ َ ْ َ
 

 

﴿أ رق     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ــَو ــسكني الب ــه الت ــا قبل ْم ُ ِْ ُ ِ ْ ََّ َ ــريهمَ ْن كث ِ ِِ َ ِ  

 

َوفيــه مهانــا معــه حفــص أخــو وال ِ َُ ٌ َ ُ ْ َْ َ ًُ َ ِ ِ
  

 

﴿: قرأ       ﴾ ]٦٣:الكهف[ ،﴿     ﴾ ]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
ــسانيه ضــم  ــرس أن ــا ك َّوه َ ُْ ِْ ِ َ ِ َ َ ــصهمَ ْحلف ِ ِ ِْ َ  

 

ــتِح وصــال ــه اهللاَ يف الف ــه علي َومع ْ ََّ َ َ ُ ْ َْ َ ِ ِ ْ َ
  

 

﴿:قرأ    ﴾ ]شباع ضم اهلاءإب ]٧:الزمر. 

 :اهلمز واإلبدال 
﴿ :قرأ   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿  ﴾ ز الواومحيث وقع هب. 

                                          
 .٦٣ص ،اإلضاءة٨٩ص الداين عمرو أليب التيسري، بعدها وما ٢٣٩ص ١ج اجلزري البن النرش )١(
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ فتح الوصيد  ج،١٦٠،١٦١حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٢(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٣(
 .٢٥٦ الوايف ص ،٢٧٩، من تفردات حفص، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٤(
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ــذ ــصابئون خ ــز وال ــصابئني اهلم ْويف ال ُ ُ ََ ِ َِّ َ َّ َْ َْ َ ِ  

 

ــؤا يف ــزؤا وكف ًوه ًْ ُ َْ ُ ــصالَ ــسواكن فـ َ ال ِّ َُ ِ ِ َّ
  

 

﴿: قرأ    ﴾ حيث وقع بفتح اجليم والراء ثم مهزة مكسورة قبل الياء . 
َوجربيــل فــتح اجلــيم والــرا وبعــدها ْ َ َ َ ُ ْ ََ َّْ ِ ِ ِْ َ َ ِ

  

 

ــحبةوال ــسورة ص ــى مهــزة مك َوع ِ ٌ َ ْ ُ ًَ ً ََ ُ َ ْْ َ
  

 

﴿: قرأ    ﴾ ]ثم مد بدل،تصل، بزيادة مهزة وياء مع املد امل]٩٨:البقرة. 
َودع يــــاء ميك ِ َ َ ْ َ ُئيــــل واهلمــــز قبلــــهاَ ْ ََ ََ َ ْ َْ ِ

  

 

َعــــىل حــــجة واليــاء حيــذف أمجــال َ َْ َ َّ ُ َْ َ ُ ُْ ُ َ ٍ
  

 

﴿ :قرأ     ﴾ ]بتحقيق اهلمزة الثانية ،]٤٤:فصلت . 
ٌوحققهــــــا يف فــــــصلت صــــــحبة ُ َ ََّ ْ ُ ِّ َ َْ َ ِ َ  

 

ُءأعجمـي واأل َ َ ٌّْ ِ َوىل أســقطن لــتــسهالَ َِ َْ ُْ ِ َِّ َ
  

 

 :زاد مهزة استفهام يف املواضع التالية
﴿: قرأ    ﴾ ]باالستفهام مـع حتقيـق اهلمـزة ،]٤٨:الشعراء[ و]٧١:طه[و] ١٢٣:األعراف 

 .،وبعدها ألفيةناثال
ــــــحبةولقنبل ــــــان ص ــــــق ث ٍوحق ُ َ َ ْ ُ َ َْ ُ ٌ َ َِّ ٍ َ  

 

ـــــبال ـــــه تق ـــــقاطه األوىل بط َبإس ِّ ُ َُ ِ ُِ ِ ِ ْ ِ
  

 

﴿ :قرأ    ﴾ ]باالستفهام،]٨١:األعراف  . 
                                          

 .١٩٥املزهر ص ،١٦ص٢فتح الوصيد ج ،٤٦٠اين بيت رقم حرز األم )١(
 .١٧١، الوايف  ص١٥٤بن القاصح صال، رساج القارئ ٤٧١حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٢(
 .١٩٨املزهر  ،٢٧ ص٢، فتح الوصيد السخاوي ج٤٧٣حرز األماين الشاطبي بيت رقم  )٣(
   .٦٩ص للقايض الوايف ،٦٣ص القاصح بنال القارئ رساج١٨٥ رقم بيت األماين حرز) ٤(
 .٩٨، املزهر ص٣٤٨ ص ١لسخاوي جل، فتح الوصيد ١٩٠بيت رقمحرز األماين  )٥(
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َمــع أحقافهــا والــواو زد بعــد مفــسدين ْ َ ْ ُ َ َ ْ َِ ِ ِْ ُ ََ ِ ْ َ َ  

 

َكــــفؤا وباإلخبــار إنكمــو عــــال َ َ َُ ُ َّ ِ ِ ْ ُِ ِ ً ْ
  

 

﴿:قرأ     ﴾ ]ستفهام باال،]١١٣:األعراف . 
َأال وعــــىل احلرمــــي إن لنــــا هنــــا َُ َ ََ ََّ ُّ ِْ ِ َ َ

  

 

ِوأو أمــن اإلســكان ح َِ َ ْ َ ْ ََ َرميــه كــالَ َ ُّ ِْ
  

 

 :أبدل اهلمز يف املواضع التالية
﴿: قرأ      ﴾  ]باأللف بدل اهلمزة.  ]٩٦ :األنبياء[ و  ] ٩٤ :الكهف . 

﴿:قرأ   ﴾  ]بحذف اهلمزة وضم اهلاء]٣٠: التوبة  . 

﴿ :قرأ  ﴾ ساكنةًفأبدل اهلمزة ياء . 

﴿ :قرأ   ﴾ ]ًا مديةمزة واوبدال اهلإ ب]٨:اهلمزة][٢٠:البلد. 
ًومؤصدة فامهز معا عـن فــتى حـــمى ً َ ُِ َِ ً َْ َ َ َْ ٌ َْ ْ  

 

َّوال عم َ َيف والشمس بالف ََ ْ ِ ِ ْ َّ َ َاء وانجـالِ َ َْ ِ
  

 

 :ياءات اإلضافة
﴿ كن الياء يف كلمةأس   ﴾ ]٢٨:نوح[و]٢٦:احلج[و]١٢٥:البقرة[. 

﴿سكن الياء يف كلمة أ ﴾ ]٧٩:األنعام[و]٢٠:آل عمران[. 

                                          
 .٢٢٤، الوايف للقايض ص٢٢٤بن القاصح صال، رساج القارئ ٦٩١حرز األماين  بيت رقم )١(
 .٢٧٦، املزهر ص٢/٢٣١لسخاوي ل، فتح الوصيد ٦٩٢لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٢(
 .١١٣ص املزهر ،١/٣٧١ سخاويلل الوصيد فتح ،١١١٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٣(
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ًوعـم عــال ُ َ ْوجهـي وبيتــي بنـوِح عــن ََّ َ َ َ ْ َُ ِ ِ ْ ِ
  

 

ــد ــوى وســواه ع َّل ُ ُ َ َ ًِ ــيحفالِ َ أصــال ل َ ْ ُْ ِ ً َ
  

 

﴿ أسكن الياء يف كلمتي  ﴾]و ]٢٨:املائدة﴿   ﴾ ]١١٦:املائدة[. 
ًويف إخــويت ورش يــدي عــن أويل محــى َ ِْ ِِ ُ ْ َ َ َ ٌَ ِ ِْ ِ  

ٍوأمــي وأجــري ســكنا ديــن صــحبة َِ ْ ُ ُ ْ َ ََ ِّ ُ ِِّ َ ُ
  

 

ـــَو ْيف رســـيل أصـــل كـــسا وايف ال ٌَ ِ َِ َْ ُ َُ َ َمالـِ ُ  

ـــال ـــاءي لكـــوف جتم ـــاءي وآب َدع َّ َ َ ٍ ِ ِ ُِ َ َ ُ
  

 

¯﴿ أسكن ياء     ﴾ باملد املنفصلاإلتيانمع ( حيث وقع (. 

﴿سكن الياء من كلمة أ  ﴾ حيث وقعت. 

﴿سكن ياء أ ﴾ ٦:الكافرون[و]٢٣،٦٩:ص[و]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[ يف[. 
ْومـــع  ـــواََ ُرشكـــاءي مـــن وراءي دون َّ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ُ  

  
 

ُويل دين عن هـاد بخلـف لـه الـ َ ْ َ ََ ٍْ ٍ ُِ ِ   َالُـحِ
 

ٌويل نعجــة َِ ْ ِ مــا كــان يل اثنــني مــع معــيََ َ َ ْ َْ ِ َ َْ ِ َ  

ْوفـــتح ويل فيهـــا لـــورش وحفـــصهم ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ٍَ َ ِ َْ  

 

ــان عــن جــال ــة الث ــال والظل ــامن ع َث َِّ ِ ٍْ َ َ َُّ ُ َُّ ً َ
  

ْومـــايل يف يـــس ســـكن  َِّ َ َِ َفـــتكمالِ ُ ْ َ َ
  

 

﴿ :قرأ        ﴾ ]بفتح الياء وصال]١٢٤:البقرة ً.  
ـــرشة ـــع ع ـــف أرب ـــالم للتعري ٍويف ال ِ َِ ْ َ ُ َ ْ َْ َ ِ َّ ِ َّ ِ

  

 

َفإسكاهنا فــاش وعهـدي فــي عــال ُ َ َ ُِ ِ ْ ٍ َ ََ َْ ِ
  

 

                                          
 .١٥٨عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤١٤شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )١(
 .١٧٣املزهر ص ،٤٠٣ ،٤٠٢حرز األماين الشاطبي بيت رقم )٢(
 .١٣٢بن القاصح صال، رساج القارئ ٤١٥شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٣(
 .٥٩٦ ص١سخاوي ج ل، فتح الوصيد ل٤١٧لشاطبي بيت رقملحرز األماين  )٤(
 .٥٩٨ ص١سخاوي ج لل، فتح الوصيد ٤١٩شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٥(
 .١٥٦عبدالفتاح القايض صل، الوايف ٤٠٧شاطبي بيت رقملحرز األماين ل )٦(
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  :يـاءات الزوائد

﴿يف كلمةحذف الياء      ﴾ ]ووقفاًوصال ]٣٦:النمل ً.  
ِيف النمــل آتــاين ويفــتح عــن أويلَو ُ ْ َ ُ ََ َّْ ُ ِْ ِ

َمحى وخالف الوقف بني حـال عـال   َْ ُ َ َ ًَ َ ْ ًِ ِ ِْ ُ
  

﴿ يف ً وصالقرأ بإثبات الياء   ﴾]١٠٥:هود[، ﴿   ﴾ ]٦٤:الكهف[ .  

 ،ًكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ قرأها الكسائي بكيفية ختالف حفـصا
حث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبه هلـا وال تندرج ضمن مبا
  :وهذه األلفاظ هي

﴿ تسكني اهلاء من لفظ .١   ،  ،  ﴾و ﴿  ،    ،  ﴾و يف قوله: ﴿  

 ﴾  ]ويبدأ يف هذا املوضع بضم اهلاء ، وال ثاين له ]٦١: القصص﴿ ﴾. 

﴿قرأ بكرس السني يف .٢ ﴾ وما تفرع منه.  

﴿ :قرأ.٣  ﴾و﴿  ﴾و﴿   ﴾،وقعول كيف  بكرس احلرف األ. 
ْوكـرس بيـوت والبيــوت يـضم عــــن َ ُ َ ُ َُّ ُ ُ ُ َْ َ َْ ٍ ُ  

ـــ ـــرسان عيون ـــوب يك ًوضـــم الغي ْ ُ َُ َ ُ َُّ َِ َ ِ ِ   اْ

 

َحــمى جــلة وجها عـىل األصـل أقـبال َ ََّ ْ َ ْ َْ ًَ ِ َ ٍ ِِ
  

ُالعيــون شــيوخا دانــه  َ َُ ً ُُ ُِ َصــحبه مــــالْ ِ ٌ َ ْ ُ  
 

                                          
 .١٤٠رساج القارئ  ص، ٦٠٧ ص١سخاوي ج لل، فتح الوصيد ٤٢٩حرز األماين بيت رقم )١(
 ١٨٠، الوايف للقايض ص١٦١، رساج القارئ ابن القاصح ص٥٠٣حرز األماين بيت رقم )٢(
 .٢٤٩، املزهر ص١٨٣ ص٢، فتح الوصيد السخاوي ج ٦٢٨حرز األماين الشاطبي بيت رقم )٣(
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﴿ :قرأ .٤ ﴾ امليمكرسكيف جاء ب . 
ــ ــتم ومتن َوم ْ ُِّ َِ ــرسهَْ ــم ك ــت يف ض َا م ِ ْ ِّ َُ ََّ   اِ

 

ٌصــفا نفر َ ََ ًورد َ ْ َا وحفص هنـا اجـتالِ َ ْ ُ ٌ َ ََ ْ  
 

﴿ :قرأ.٥   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
ــا ــتح ي ــواهم وف ــا س َويف ضــم جمراه ْ َ ُِّ َ ُ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ ِ

  

 

َبني هنـا َُ َ نـــص ويف الكـل عـــوالُِّ ِّ ُ َ ٌِّّ ُْ َِ
  

 

ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمة الثانيـة . ٦
ً ضـام الزمـا،هـا مـضموموثالثمهزة وصل  ﴿ : نحـوً       ﴾ ]٢١، ٢٠:اإلرساء[    

﴿و     ﴾  ]لك، ويكرس األول فيام عدا ذ ]٥٦ :اإلرساء. 
∗∈﴾، ﴿﴿: قرأ باإلشامم يف كلامت معينة مثل. ٧ ﴾ ،﴿+ ﴾ ،﴿ >﴾ ،
﴿  +﴾ ،﴿ % ﴾. 

 هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة، جزء الضمة يف البداية :واإلشامم
 . وهو األقل، ويقدر بثلثها، ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها

صاد سـاكنة وبعـدها دال فالكـسائي يـشم الـصاد صـوت الـزاي إذا وقعت الـ.٨
﴿:نحو ; ﴾، ﴿  < ﴾، ﴿< ﴾.  

هنا هو أن خيلط حرف الصاد بحرف الزاي فيتولد مـنهام حـرف جديـد : واإلشامم
  .ًولكن يكون فيه حرف الصاد متغلبا عىل الزاي

                                          
 .٢٢٨، املزهر ص١٣٥ ص٢، فتح الوصيد السخاوي ج ٥٧٤حرز األماين بيت رقم )١(
 .٢٣٧ الوايف للقايض ص،٢٤٩ رساج القارئ ابن القاصح ص،٧٥٧ين بيت رقم حرز األما )٢(
 .٤٢عبدالفتاح القايض صلالوايف  )٣(
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 :ملحوظة
-﴿        ﴾  ]وجيـوز - حـرف تنبيـه واسـتفتاح-الم ختفيف ال :]٢٥:النمل 

ف تقديره يا هؤالء، ثم والوقف عليها، ثم ياء النداء وجيوز الوقف عليها، واملنادى حمذ
( فعل أمر     ( ًويبتدئ هبا بالضم، ويتصل حـرف اليـاء بالـسني وصـال اللتقـاء
 .الساكنني

-﴿       ﴾ ]تقرأ بفتح الصاد كحفص: ]٢٤:ساءالن . 



 

 محزةة ءراقأصول   ٢٢٣

 

محـزة : هو محزة بن حبيب بن عامرة ، ويكنى أبـا عـامرة، ويعـرف بالزيـات، فيقـال
 . يف الكوفة)  ه ٨٠(الزيات ، ولد سنة

عىل سليامن األعمش، وعمرو السبيعي، وجعفر الـصادق بـن القرآن  أقر :شيوخه
 .عنيَن بن أارُ ومح،بن أيب ليىلحممد بن عبد الرمحن  وحممد الباقر،

إبراهيم بـن  ،سليم بن عيسى: أخذ القراءة عنه أناس كثريون من أشهرهم :تالميذه
أدهم، سفيان الثوري، عيل بن محـزة الكـسائي، حييـى بـن زيـاد الفـراء، وحييـى بـن املبـارك 

 ، جيلب الزيـت مـن الكوفـة إىل حلـوانًا ألنه كان تاجر؛عرف محزة بلقب الزيات  .اليزيدي
 . واجلوزنان اجلبوجيلب من حلو

ُهذا حرب القرآن: كان شيخه األعمش إذا رآه أقبل يقول ْ َ. 

ً، وكان ثقة حجة قائام بكتاب اهللا تعـاىل،   يف الكوفة بعد عاصمءقراانتهت إليه رئاسة اإل
ًبصريا بالفرائض، عارفا بالعربية، حافظا للحديث، وكان خاشعا مترضعا مـثال حيتـذى يف  ً ً ً ً ً

ًبادة والتنسك والزهد يف الدنيا، ال يأخذ عىل تعليم القرآن أجرا، وكان الصدق والورع والع
أما علمت أن ما فـوق البيـاض : ال يقبل املبالغة يف املد وحتقيق اهلمز، وقال ملن يفعل ذلك 

ْفهو برص وما فوق اجلعودة قطط وما فوق القراءة فليس بقراءة  َ َ. 

 .)اب اهللا إال بأثر من كتً حرفاما قرأ محزة (:قال سفيان الثوري

َشيئان غلبتنَا عليهام لسنا ننَازعك فيهام: قال أبو حنيفة حلمزة َ ِ ُ َ ْ َ  .القرآن والفرائض: َ
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 . بحلوان بالعراق)  ه ١٥٦( سنةمات رمحه اهللا:  وفاته

البـزار، وهـو املقـدم يف  بن ثعلب هشامخلف بن : نيراويمزة حلواختار ابن جماهد 
 :بن عيسى، وإليك ترمجته أخذا قراءته عن سليم ،خالد بن خالدواألداء، 

                                          
 ١لـذهبي جل، معرفة القراء الكبار ٢٦١ ص١بن اجلزري جال غاية النهاية،٧١السبعة البن جماهد ص  )١(

 ،وفيـات٣٨٥ ص ٦ ،طبقـات ابـن سـعد ج ٢٩٠ ص ١ياقوت احلموي ج لمعجم األدباء  ،١١١ص
، ٩٠ ص ٧عـالم النـبالء ج سـري أ، ١٧٤ ص ٦للـذهبي ج ، تـاريخ اإلسـالم ٢١٦ ص ٢األعيان ج 

 .٢٧٧ص٢لزركيل ج ل ،األعالم ٢٤٠ ص ١شذرات الذهب ج 
 . ٧١،اإلضاءة للضباع ص ١١٩ ص١ ج النرش ،٦ صلداينالتيسري ل ،٧١ صالسبعة البن جماهد )٢(



 

 محزةة ءراقأصول   ٢٢٥

 
 ، مـوالهم، أبـو عيـسى احلنفـي،سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بـن غالـبهو 
 ، وأحـذقهم بـالقراءة، تالمذتـه بـهُّصَخـَأَ و، صاحب محزة الزيـات، املقرىء،الكويف

 وسمع احلديث من محزة ،وفة محزة يف اإلقراء بالكَفَلَ وهو الذي خ،وأقومهم باحلرف
 وأبو عمر ، وخالد بن خالد الصرييف، قرأ عليه خلف بن هشام البزار.وسفيان الثوري

 ، وأمحد بن جبري، وعيل بن كيسة املرصي، والطيب بن إسامعيل، وحممد بن يزيد،الدوري
انـه  وعدد كثري حتى إن رفقاءه يف القراءة عىل محزة قرؤوا عليه إلتق،وإبراهيم بن زربى
 . وعبد اهللا بن صالح العجيل، وإبراهيم األزرق، ومحزة بن القاسم،منهم خالد الطيب

 : كنا نقرأ عىل محزة ونحن شباب فإذا جاء سليم قال لنـا محـزة:قال حييى بن املبارك
 حدثنا الكسائي قال كنت أقرأ عىل محزة : وقال الدوري.وا قد جاء سليمُتَّبَثَت وأوا ُظَّفَحت

 يـا أسـتاذ أنـت إن :ُ فقلت، وال هتابنيًامْيَلُ هتاب س: يل محزة: فقالُتْأَكَلَتَففجاء سليم 
 .ِينََّريَ عُي وهذا إن أخطأتِنَتْمَّوَ قُأخطأت

 . قرأت عىل محزة عرش مرات: وسمعته يقول،ً قرأت عىل سليم مرارا:قال خلف
 .للهجرة سنة ثامن وثامنني ومئة -رمحه اهللا-تويف  :وفاته

                                          
 . ١٣٨ ص١لذهبي جل، معرفة القراء الكبار ٣١٨  ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(
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يم بن ثعلب بـن داود بـن َشُ بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن ههشامهو خلف بن 

  .أحد القراء العرشةو ، راوي محزة،البغدادي البزار، مقسم أبو حممد األسدي
 وابتدأ يف الطلب وهـو ، وحفظ القرآن وهو ابن عرش سنني،ولد سنة مخسني ومائة

َّيلَ عَلَكْشَ أ:روي عنه أنه قال، ًا عاملاًبدا عاًا زاهدً وكان ثقة كبري،ابن ثالث عرشة  باب َ
 .من النحو فأنفقت ثامنني ألف درهم حتى حفظته

وعبد الرمحن بن أيب محاد  عن محزة، يم بن عيسىَلُ عن سً أخذ القرآن عرضا:شيوخه
، وأيب زيد سعيد بن أوس عن املفضل الـضبي، ويعقوب بن خليفة األعشى، عن محزة

 وعبـد الوهـاب بـن عطـاء، وإسامعيل بن جعفر قراءة نافع، ملسيبي إسحاق اىل عقرأو
 قراءة ابن كثري، وعبيد بن عقيل رواية شعبة عن عاصم، وحييى بن آدمقراءة أيب عمرو، 

وسمع الكسائي يقرأ القرآن إىل خامتته وضبط ذلك عنه بقراءتـه ، وقرأ رواية قتيبة عنه
 .ةبن قدامألعمش عن زائدة  قراءة اخذأ، وعليهم

وأخوه إسـحاق َقه، اَّرَ أمحد بن إبراهيم و،ً وسامعاً القراءة عنه عرضاخذأ :تالميذه
وإدريـس بـن عبـد ، زيـد احللـواينيوأمحد بـن ، وإبراهيم بن عيل القصار، بن إبراهيما

وعبـد اهللا ، وسلمة بن عاصم، وأمحد بن حممد الرباثي، وأمحد بن زهري، الكريم احلداد
وحممد بن ، وحممد بن اجلهم، وحممد بن إسحاق ، سني بن سلموعيل بن احل، بن عاصم 

 .والفضل بن أمحد الزبيدي، وحممد بن عيسى، خملد األنصاري
 . يف مجادى اآلخرة سنة تسع وعرشين ومائتني ببغداد -رمحه اهللا-مات  :وفاته

                                          
، ٤٠٤ ص ١، العـرب ج ٢٠٨ ص١لـذهبي جل، معرفة القراء ٢٧٢ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية، ) ١(

 ٨ج  لخطيـب البغـداديل، تاريخ بغداد ٨٧ ص ٧بن سعد جالطبقات ال، ٦٧ص٢شذرات الذهب ج
 .٣١١ص٢، األعالم ج٢٤١ ص ٢ ج خلكان بن ال، وفيات األعيان٣٢٢ص 
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 ملقـرىءخالد بن خالد أبو عيـسى الـشيباين مـوالهم الـصرييف الكـويف األحـول ا

َ ثقة عارف حمقق أستاذ جمة، إمام يف القراء،الكويف  . ضابط متقنٌدِوُ
 .      ولد يف نصف رجب سنة ثالثني ومائة

 وعـن -همِّلَجَوهو من أضبط أصحابه وأ- عن سليم ًأخذ القراءة عرضا :شيوخه
 وعن أيب جعفر ، عن عاصموعن شعبة نفسه  شعبة،حسني بن عيل اجلعفي عن أيب بكر

  . وحدث عن زهري بن معاوية واحلسن بن صالح بن حي، بن احلسن الروايسحممد
 ، وإبراهيم بن عيل القصار،واينل أمحد بن يزيد احل:ًروى القراءة عنه عرضا :تالميذه

 ، وسليامن بـن عبـد الـرمحن الطلحـي، ومحدون بن منصور،وإبراهيم بن نرص الرازي
 ،ير وعنبـسة بـن النـرض األمحـ،ل وعيل بن حممد بـن الفـض،وعيل بن حسني الطربي

 وحممد بـن سـعيد ، وحممد بن الفضل،-وهو أنبل أصحابه-والقاسم بن يزيد الوزان 
 ،-وهو من أضبطهم- وحممد بن شاذان اجلوهري ، وحممد بن موسى بن أمية،البزازي

- وحممد بن اهليثم قـايض بكـر ، وحممد بن حييى اخلنييس،وحممد بن عيسى األصبهاين
   . وأبو حاتم،رعةُ وحدث عنه أبو ز،- أصحابههو من أجلو

 . للهجرة سنة عرشين ومئتني-رمحه اهللا- تويف :وفاته

                                          
،شذرات الذهب ج ٢١٠ ص ١ج بار الذهبي  ، معرفة القراء الك٢٧٤ ص١غاية النهاية، ابن اجلزري ج )١(

 . ٣٠٩ ص ٢، ،األعالم الزركيل ج٤٧ص٢
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 :البسملة

ُال يبسمل بني السورتني، بل يصل آخر السورة بأول التي تليها دون بسملة، سـوى  ِ َ
 ، وأما بني األنفال وبراءة فلـه الوقـف أو بني الناس والفاحتة فانه يبسمل  كباقي القراء

 . السكت أو الوصل كاجلميع 
 . من الفاحتة-١- البسملة آية رقم َّدَعو

ـــصاحة ـــسورتني فــ ـــني ال ٌووصـــلك ب َ َُ َ َ ْ َ َِ ْ َ ُّ َْ َ َ  
 

َوصل واسُكتن كــل جــال ٌّ َْ ْ َ َُ َ ْ َياه حـــصالِ َّ َ ُ َ  
 

 :الـمـد والقرص
 .)ات حرك٦( شباعاإل: املد الـمتصل
 ). حركات٦( شباعاإل: املد املنفصل

﴿ قرأ  ﴾ دون مد، حيث وقعت بحذف الواو. 

                                          
ٌبرشط أن تكون السورة األوىل قبل الثانية يف ترتيب املصحف والتالوة، سواء أكانتا مرتبتني كآخر البقرة ) ١(

يـة يف وأول آل عمران، أم غري مرتبتني كآخر يوسف مع أول الفتح، فإن كانـت األوىل تـالوة بعـد الثان
 . بالبسملة جلميع القراءُ اإلتيانََّنيَعَترتيب املصحف كآخر الغاشية مع أول النازعات ت

 .بسملوإذا وقف عىل آخر السورة األوىل ومل يصلها بام بعدها 
 .٤٩مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي القرآن، عبد الرزاق عيل إبراهيم ص ) ٢(
 .٣٧ صايف للقايض، الو١٠١لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )٣(
 .٣٠ صعمرو الداين يب، التيسري أل ٧٢اإلضاءة يف بيان أصول القراءة لعيل حممد الضباع ص) ٤(
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ـــال ـــام ع ــون اخلطــاب كـ َويف أم يقول َ َ َُ َ َْ ُ َ َِ ْ ُ َ
  

 

َشــفا ورءوٌف قـرص صـحبته حــال َ ََ َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ ُ َ َ
  

 

 :السكت واإلدراج
﴿عليهاسكت ي أدرج املواضع التالية ومل       ﴾ ]اإلخفاء، مع ]٢، ١:الكهف 

﴿         ﴾ ]٥٢:يس[ ،﴿   ﴾ ]اإلدغاممع ]٢٧:القيامة  ،﴿  ⁄﴾ ]١٤:املطففني[ 
 . واإلمالة اإلدغاممع

ـــة ـــص دون قطـــع لطيف ٌوســـكتة حف َ ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ َ  

ــــون ِويف ن ُ ِ ــــن راقَ ٍ م َ ــــدنَْ َ ومرق ِ َ ْ َ َا والَ َ  

 

ــوين يف ع ــف التنْ ــىل أل ِع ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ ــَ ًوج ــالَ َا ب َ
  

َبــل ران والبــاقون ال ِم ْ َْ ُ ََ َ َ ســكت موصــالََ َ ُ ََ ْ  

 

 :  عىل الساكن قبل اهلمزالسكت
ًهو قطع الصوت عىل الكلمة القرآنية زمنا يسريا دون تنفس بنية مواصلة والسكت  ً

 .تان حركومقدارالسكت، القراءة
 .اصاخلسكت خلف عن محزة السكت يو

 :  خالفالسكت بال. ١: وهو قسامن

﴿ كلمة يف الساكنة الياءعىل .أ ﴾ منصوبة كقوله تعاىل الكلمة هذه كانت سواء: 
﴿                                ﴾ كقوله تعاىل مرفوعة،أو: ﴿  

                                          
 .٤٣  ص٢سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٤٨٧لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )١(
 .٢٥٤قايض صالعبدالفتاح ل ، الوايف ٨٣١ ،٨٣٠م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )٢(
، األوجه الراجحة يف ٧٣ لعيل الضباع ص، اإلضاءة١/٣٢٥، النرش البن اجلزري ١١٥ص ر انظر املزه )٣(

 .٨٥ ص الوايف للقايض،٥٦األداء لشيخنا الدكتور عيل النحاس ص
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                     ﴾،نحـو ةرورو جمأ: ﴿            

    ﴾ .  

﴿ :نحـو إذا تبعهـا مهـز التعريـف) ال(عىل . ب             ﴾ ،
﴿Æ﴾،﴿ Å﴾. 

؛  يف الساكن املفصول- الوجهان السكت وعدمه أي له- : السكت بخالف.٢
﴿: ًا نحوصحيحًحرفاالساكن  ٌسواء كان          ﴾حرف ، أو 

 ﴿ : نحولني   ﴾ًا نحو تنوين، أو :﴿         ﴾.  

﴿ كلمةالسكت وعدمه يف : وخلالد الوجهان ﴾فقطالتعريف) أل(، و . 
 .وال يسكت خالد عىل الساكن املفصول

﴿:  مثـلٍّدَ مـَفْرَ حـالـساكنذا كان احلرف إ  حلمزةويمتنع السكت         

      ﴾، ﴿       ﴾، ﴿        ﴾، ﴿               ﴾ 
                                          

املرفوعة أو املجرورة بالسكون املحض أو باإلشـامم فإنـه يمتنـع الـسكت ) يشء(وإذا وقفنا عىل كلمة  )١(
 .كنني، وجيوز السكت عىل هاتني الكلمتني إذا وقفنا عليهام بالرومعندها؛ وذلك بسبب التقاء السا

) أل(أنه قرأ خللف عن محزة بالسكت عـىل : قال الداين: ٥٦ص قال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء )٢(
فقط دون ) يشء(و ) أل(بالسكت عىل  عىل أيب الفتح، وقرأ عىل أيب احلسن) الساكن املفصول(و) يشء(و
وملا كانت رواية خلف عن طريق أيب احلسن فإن املقدم يف األداء هـو الـسكت عـىل ) فصولالساكن امل(
 .فقط ) يشء(و ) أل(

) أل(أنه قرأ خلالد عن محزة بالـسكت عـىل : قال الداين: ٥٦ص قال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء )٣(
السكت، وملا كانت رواية خالد أيب احلسن، وقرأ عىل أيب الفتح برتك  عىل) الساكن املفصول(و) يشء(و

 .ًعن طريق أيب الفتح فإن املقدم يف األداء هو عدم السكت مطلقا
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﴿ :نحـو اهلمـزة يف كلمـة واحـدة بعـدهالـساكن وكذلك و  ﴾ ،﴿   ﴾ ،
﴿    ﴾.  

ِوإذا وقَف عىل ُ)   ( و)    (فله وجهان : 

)النقل. ١  ،   .( 

(ًإبدال اهلمزة ياء وإدغمها يف التي قبلها . ٢  ،    ( مع ما يتبع ذلك من الروم أو
 .اإلشامم،كام سيأيت يف باب وقف محزة عىل اهلمز املتطرف

﴿ : نحوالتعريف) أل( وأما   ﴾فله وجهانً فمن سكت عليها وصال  :   
 . النقل. ٢السكت . ١

  .ً فليس له وقفا إال النقلًأما من مل يسكت وصال
 :  فإن له يف الوقف ثالثة أوجه فمن سكت عليهالساكن املفصول و أما 

                                          
 .النقل هو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمزة من اللفظو )١(
ًواوا أو اختلف عن محزة يف الوقف عىل املهموز إذاكان قبل اهلمز :٥٧ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)٢(

 فمذهب أيب احلسن النقل لذلك فهو املقدم من رواية خلف، ومذهب ﴾i، É ﴿ :ًياء أصليتان مثل
 .أيب الفتح اإلبدال واإلدغام، فنأخذ به من رواية خالد  

 .هو خللف  وخالد يف الوجه األولو )٣(
 .لثاينهو خالد يف الوجه او )٤(
 مذهب أيب احلسن التحقيق مع السكت، فهو املقـدم يسري التيف :٥٧ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)٥(

  .ًومذهب أيب الفتح النقل وقفا فهو املقدم من رواية خالد. من رواية خلف
 .هو خلف يف الوجه األولو )٦(
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 . التحقيق مع عدم السكت.٣السكت . ٢النقل .١
 .مع عدم السكت التحقيق. ٢النقل .١:  فله وجهانومن مل يسكت

(وإذا كان الساكن املفصول ميم مجع نحو          ( فإن الوقف عليه ال يكون إال
بالتحقيق، أو السكت، وال جيوز فيه النقل، ألن أصل ميم اجلمع الضم، فلـو حتركـت 

 .بالنقل لتغريت عن حركتها

 ميم اجلمع
وكان قبل اهلاء ياء  ،ًويضم اهلاء قبلها وصال إذا جاء بعدها ساكن ،يضم ميم اجلمع

﴿ :، نحوأو كرسة        ﴾،﴿      ﴾ وإذا وقف عـىل﴿     ،    ﴾ 
 .عادت الكرسة إىل اهلاء

﴿ :يفاء اهلبضم محزة قرأ و    ﴾،و ﴿    ﴾و ،﴿    ﴾وصال ووقفا ً ً. 
ْعلــــيهم ِ ْ َ ــــيهم َ ْإل ِ ْ َ ٌمحــــزة ِ َ ْ ــــدهي َ ِول ْ َ َ   ُموَ

ــاء ســاكنا ــع الَكــرس قبــل اهلــا أو الي ًم ْ َ َ ِْ َ ْ َِ َ ْ َِ َ َ ْ ِ  
ـــا ًمجيع ِ ـــضم َ ِّب َ ـــاء ِ ِاهل ـــا ْ ًوقف ْ َوموصـــال َ ِ ْ ََ)٣(  

َويف الوصــل كــرس اهلــاء بالــضم شــــملال َ ََ ْْ َّ َّْ ِ َ ْ ُ ِ ْ َ َ  
                                          

ًهو خالد وجها واحدا، وخلف يف الوجه الثاينو )١( ً. 
ً وصال التحقيق من الروايتنيداين إىل ذهب ال  التيسرييف :٥٧ قال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص)٢(

 .ًووقفا
﴿: وقد ذكرت يف الفرش سكت محزة عـىل  ﴾سـورة  تعريـف والـساكن املفـصول يفال) أل(، و

البقرة فقط ، ومل أذكرها إذا كان الساكن يف آخر آية واهلمز يف أول اآلية التاليـة ، وتركـت ذكرهـا يف 
ى ال يطول الكتاب، إال إذا كانت رأس آية فـأذكر حكمهـا ًباقي السور اعتامدا عىل فهم القارئ وحت

 .ًوقفا، ثم تركت كل ذلك يف األجزاء األخرية
 .٤٢ ص الوايف للقايض١١٥ ،١١٤و،١١٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )٣(
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ـــيهم ـــم عل ـــباب ث ـــم األس ـــام هب ُك َّ ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ََ ُ َْ َ َ  
 

َالقتـــال وقـــف للُكـــل بالَكـــرس مْكمـــال ْ ِّ ْ ُ ِْ ِ ِ ُِ ِْ ِ ْ َ َ  

 

 :إلدغام واإلظهارا
ًغاما كامال بال غنـة نحـودأدغم خلف النون أو التنوين يف الواو والياء إ ً: ﴿     

   ﴾،﴿    ﴾. 
ـــة ـــع غنَّ ـــوا م ـــو أدغم ـــل بينْم ٍوك ُ ََ ْ َ ََ ُ َُ ِ ٌّ ُ  

 

ــال َويف الــواو واليــا دوهنــا خلــٌف ت َ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ
  

 

 ﴿:  نحو)دالالتاء وال( يف )إذ(ذال أدغم محزة    ﴾ ،﴿     ﴾. 
﴿ :نحو )الزاي والسني والصاد(زيادة عىل ذلك يف ها خالد أدغمو     ﴾، ﴿  

    ﴾، ﴿       ﴾.  
الـسني والـذال والـضاد والظـاء :( يف حروفها الثامنيـة وهـي)قد( دال  محزةأدغمو

 :املجموعة يف أوائل الكلامت )والزاي واجليم والصاد والشني
َوقد ســحبت ذيال ضــفا ظ َ ََ ًْ ْ َ َ ََ ٌـل زرنب       ْ َ ْ َ َّ

 

ـــلته صَج َـ ُ ْ ـــباه شَ َـ ُ ــالَ ـــائقا ومعل َـ ً َِّ َ َُ ِ 
 

﴿ :نحو    ﴾ ،﴿        ﴾ ،﴿    ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾ ،
﴿     ﴾ ،﴿       ﴾ ،﴿     ﴾. 

                                          
 .٧٨، اإلضاءة للضباع ص ٢٣١التحبري البن اجلزري ص ، ١٠٦الوايف للقايض ص ) ١(
 النون أو التنوين يف الواو والياء يف سورة البقرة فقط، ومل أذكرها يف باقي قد ذكرت إدغام: ملحوظة )٢(

 . عىل فهم القارئ، وحتى ال يطول الكتاباًالسور اعتامد
 .١١٤ الوايف ص،٢٨٧حرز األماين بيت رقم  )٣(
 .١٠٨، الوايف ص٤٢٥  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٢حرز األماين بيت رقم  )٤(
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السني والـصاد والـزاي : ( التالية وهي يف احلروفتاء التأنيث الساكنةمحزة  وأدغم
 :املجموعة يف أوائل الكلامت)  والثاءوالظاء واجليم

َ وأبدت ســنَا ثـغر ص ْ ٍَ ْ َ َ ْ َ ِــفت زرق ظلمـهَ ِ َ ُ َْ ْ  

 

ًــمعن ورودَج ُ َ ُْ ًا باردَ َا عطـرَِ ِ َ الطـالَ ِّ
  

 

﴿ :نحـــــو        ﴾ ،﴿         ﴾ ،﴿      ﴾ ،﴿   

   ﴾ ،﴿         ﴾ ،﴿      ﴾. 
﴿ :نحو) الثاء والتاء( : يف حريف )هل( الم محزة وأدغم     ﴾،﴿    ﴾.  

﴿ : نحــو،)التــاء والــسني( :  يف حــريف)بــل( الم محــزة دغــمأو     ﴾،﴿  

    ﴾. 
﴿ :وخلالد الوجهان يف    ﴾]١٥٥:نساءال[. 

﴿  الذال يف التاء يف كلمةمحزة دغمأ   ﴾ ،و﴿  ،     ﴾كيف وقعت. 
َوط ِ عنْـد املـيمَنيِساَ ِ ِْ ُ فـــازا اختـذمتَ ُ ْ ََ َ   وَ

 

ْأخذتم ويف اإلفراد عـَـارش دغ ََ ََ َ ُِ َ ْْ ِْ ِ َفالَ َ
  

 

﴿ :والباء يف امليم من      ﴾ ]٢٨٤:البقرة[. 
﴿والدال يف الثاء يف     ﴾ ]١٤٥:آل عمران[. 
﴿ :والثاء يف التاء من     ﴾و ﴿  ﴾كيف جاء . 

                                          
 .١٠٩، الوايف ص٤٢٧  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٦ت رقم حرز األماين بي )١(
 .١٣٦املزهر ص ،١٠٠بن القاصح صال، رساج القارئ ٢٨٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٢(
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﴿والدال يف الذال يف  ∼     ﴾]٢+١:مريم[ 
﴿ والنون يف الراء يف   ﴾ الالم يف الراء يفو ﴿   ⁄﴾. 

﴿ :الباء املجزومة يف الفاء حيث وقع نحوخالد وأدغم        ﴾ ]٧٤:النساء[. 
﴿ :وله الوجهان يف          ﴾ ]١١:جراتاحل[. 

﴿ محزة قرأو       ﴾ ]آخر باإلدغاموخلالد وجه ،اإلظهار ب]٤٢:هود  . 
﴿ :مليم يفوأظهر النون عند ا ≡﴾ ]١:القصص[ و]١:الشعراء[. 

 :اإلدغام الكبري
﴿ :أدغم التاء يف الطاء يف       ﴾ ]٨١:النساء[. 

 ﴿ :والتاء يف الـصاد والـزاي والـذال يف                     
         ﴾ ]٣-١:الصافات[. 
 ﴿: يفوكذلك         ﴾ ]١:الذاريات[. 

﴿ :والنون يف النون يف      ﴾ ]ًمدا مشبعا مع مد الواو ]٣٦:النمل ً. 
l ﴿،]٥:املرسالت[ ﴾n m  ﴿ :وخلالد الوجهان يف  k ﴾ ]٣:العاديات[. 
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 :اإلمالة
 بني فيتلفظ القارئ باأللف بحالة متوسطة، أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء

ُجعلت  و، األلف والياء ْ َ مـع ) •( الوسط حتت احلـرفسوداء مسدودة مصطلح ضبطها نقطة َ
 .تعريته من احلركة

ً كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء أصلية وصال ووقفامحزة أمال ً ٍ ٍ ٍ ، كيفام جاءت يف اسم، ٍٍ
ــو Ÿ﴿ :نح   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾ــل ــو،  أو فع �﴿ :نح ﴾ ،﴿⊕ ﴾ ،
﴿⁄   ﴾ ،﴿∨ ﴾ ،ويف األفعـال بإسـناد ، وتعرف ذوات الياء يف األسـامء بالتثنيـة

 ومتـى ظهـرت ،مالـةفمتى ظهرت الياء جازت اإل، الفعل إىل تاء املتكلم أو املخاطب
 .الواو امتنعت

™﴿مـــال أنــه أال إ  ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿9  ﴾ ، وكـــذا﴿ Š  ﴾  كيـــف وقـــع
﴿و  ÿ ﴾ ]٢٣:رساءاإل[.  

أو زيد عليه أحد احلروف ، ًأمال كل فعل ثالثي كان واويا وزيد عليه حرف أو أكثر
﴿ : نحــوبــسبب تلــك الزيــادةًالزائــدة فــصار يائيــا    ﴾ ،﴿9   ﴾ ،﴿   ﴾ ،

﴿9  ﴾ ،﴿Ÿ   ﴾ ،﴿9    ﴾. 

                                          
 .٧٨، اإلضاءة ص ٢٣ ص٢، النرش ج ٢٣٨حتبري التيسري البن اجلزري ص، ١١٥الوايف للقايض ص )١(
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َعىلف(أمال ألفات التأنيث املقصورة عىل وزن  أم ،  أم مكـسورهتا،مـضمومة الفـاء) ْ
ــا نحــو ﴿ :مفتوحته    ﴾ ،﴿∼   ﴾ ،﴿ƒ ﴾ ،﴿Ÿ  ﴾ ،﴿  ﴾ ،

7﴿ :ويتبعها لفظ ﴾ ،﴿5 ﴾ ،﴿& ﴾. 

∧﴿ و مــضمومتهاأمفتوحــة الفــاء )  فعــاىل (وكــذلك مــا كــان عــىل وزن   ﴾ ،

﴿≤  ﴾ ،﴿≤  ﴾ ،﴿ √  ﴾. 

ــاء نحــو ــصحف ي ــمت يف امل ــة رس ــف متطرف ــل أل ــال ك �﴿ :ًأم ﴾،﴿ ⇓ ﴾ 
5﴿ ،)اإلســـــــتفهامية( ﴾، ﴿9 ﴾ ، ﴿⊃    ﴾ ،﴿�    ﴾ ،﴿�    ﴾ ،

﴿:واستثنى من ذلك مخس كلامت هي  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،
 .تفاق عىل فتحهنلإل

 :نحوووقعت بعد راء ً رسمت يف املصحف ياء أصلها ياء أو أمال كل ألف
﴿≤﴾، ﴿⁄  ﴾،﴿⁄  ﴾، ﴿⁄ ﴾، ﴿≤ ﴾،﴿⁄  ﴾ ،
﴿⁄ ﴾. 

﴿: األلف عني الكلمة يف عرشة أفعـال هـي أمال الفعل املايض الثالثي إذا كانت ©﴾ ،
﴿ –﴾ ،﴿ ⁄﴾ ،﴿ƒ﴾ ،﴿� ﴾ ،﴿�﴾ ،﴿≡﴾ ،﴿∂﴾ ،﴿š﴾ ،
﴿ƒ﴾حيث جاءت . 

﴿: ويستثنى منه  ﴾]٦٣:ص[ و]١٠:باحزاإل[. 
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 .≡﴾﴿: نحومن حروف فواتح السور) حي طهر(أمال حروف 
﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزةو  الراءال فتحةأم Κ…⁄﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 

 – اللتقاء الـساكنني– األلفوحيذففيميل فتحة الراء فقط وإذا وقع بعدها ساكن 
 .واأللفميل فتحة الراء واهلمزة يف ًافما وقوأ.وتبقى اهلمزة مفتوحة

، القيامـة، ارجعـامل، الـنجم، طـه( :حدى عرشة سورة هـيإي آواخر ألفات أمال أ
 .)العلق، الضحى، الليلعىل، الشمس، األ، عبس، النازعات

 : نـحوً مطلقاة من التنويناأللفات املبدل، و﴾n ،&، 6 ،F ﴿: استثني من ذلك

﴿   ﴿﴾   ﴾وما اليقبل اإلمالة بحال ،. 

 :اهمنكلامت بالفتح يف محزة قرأ و

﴿﴾و، كيف وقعت ﴿﴾و، كيف وقع ﴿ + ، A﴾حيـث وقعـا ، 
﴿حيث وقع ما عدا  ﴾9﴿و  ∼  ﴾ ]ومل يمل ، فأماهلا]٤٤:النجم ﴿ §﴾ 
 .]٢١:جلاثيةا[﴾¾﴿ و]١٦٢:األنعام[

ٍوأمال كلامت غري ما سبق واستثنى أخرى، وجتد تفاصيل ذلك يف فرش احلروف َ . 

ــف الواقعــة بــني رااألل محــزة لــق  والثانيــة جمــرورة يف ،والمهــا مفتوحــةأ :يــنءل
﴿⋅   ﴾ ،﴿⋅ ﴾ ،﴿⁄   ﴾ويلزم منه ترقيق الراء ،. 

                                          
 .عدا اهلاء يف فاحتة مريم)١(
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 أن يـتلفظ القـارئ بـاأللف بحالـة : أي، ما بني الفتح واإلمالـة الكـربى:والتقليل
حتـت احلـرف ) ο( الوسـطخاليةومصطلح ضبطها نقطة  ،متوسطة بني الفتح واإلمالة

 .ًبدال من الفتحة
⁄﴿ وقلل كلمة   ﴾حيث وقع . 

﴿ وقلل    ﴾مكسورة الراء حيث وقع . 
﴿ وقلل كلمة   ﴾ ٢٨:إبراهيم[ يف[. 

 : تنبيـــــهات
 .واإلدغام ال يمنع اإلمالة، ً وصال فالوقف عليه كذلكُ أوقللميلُأكل ما  - ١
سـقطت األلـف ألجلـه امتنعـت و ، ساكن أو إذا وقع بعد األلف املاملة تنوين- ٢

 . اإلمالة والتقليلفإذا زال ذلك املانع بالوقف عادتأو التقليل، اإلمالة 

 :هـاء الكناية
ذا كانـت متحركـة بـني  إ؛مديةو واو أ مدية ة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف 

﴿ :نــه روىأال إ ،متحــركني   ﴾ ]٧٥:آل عمــران[ ﴿   ﴾ ]٢٠:الــشورى[و ]١٤٥:آل عمــران[ 
﴿   ﴾]١١٥:النساء[﴿    ﴾ ]اهلاءبإسكان  ]١١٥:النساء.  

﴿قرأ    ﴾ ]خر بإسكان اهلاء، وخلالد وجه آاهلاء مع الصلة  والقاف  بكرس]٥٢:النور. 
ــصله ــه ون ــع نول ــؤده م ــكن ي ْوس ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ ََ ــال  ِّ ــاعترب صــافيا ح ــا ف ــه منْه َونؤت ً ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ْ  

                                          
 .٧٢ص بعدها، اإلضاءة للضباع وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش، ٥٥ للقايض ص  الوايف)١(
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ْوعنْهم وعـن حفـص فألقـه ويتقـه َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َِّ ْ َ َ ٍْ َ َْ  

 

َمحى صـفوه قـوم بخلـف وأهنـال َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ
 

 

﴿ قرأ     ﴾ ]٦٣:الكهف[ ،﴿    ﴾]بكرس اهلاء، ]١٠:الفتح. 
ْوهــا كــرس أنــسانيه ضــم حلفــصهم َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

َومعــه عليــه اهللاَ يف الفــتح وصــال ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

﴿ قرأ     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ْوما قبله التـسكني البـ ُ ْ َِ ُِ ْ ََّ َ ْن كثـريهمَ ِ ِ ِ َ ِ  

 

ًوفيه مهانا َ َُ ِ َ معه حفص أخو والِ ِ ُ َ ٌ َ ُ ْْ َ
  

 

﴿ قرأ    ﴾ ]وصال اهلاءضمب ]٢٩:القصص[و]١٠:طه ً.  

 :اهلمز املفرد
﴿ قرأ   ﴾ الواوة بدلزمهإسكان الزاي وحيث وقع ب . 
﴿قرأ   ﴾ ]بدال الواو مهزةإسكان الفاء و إب ]٤:اإلخالص. 
﴿ قرأ    ﴾ وبعدها ياءمهزة مكسورةثم يم والراء فتح اجلحيث وقع ب .  

﴿قرأ     ﴾ ]ثم مد بدل، بزيادة مهزة وياء مع املد املتصل، ]٩٨:البقرة.  
﴿ قرأ      ﴾  ]باأللف بدل اهلمزة.  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤ :الكهف . 
﴿:قرأو   ﴾  ]بحذف اهلمزة وضم اهلاء ]٣٠: التوبة. 

                                          
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ فتح الوصيد  ج،١٦٠،١٦١شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )١(
 .٢٥٦ ص الوايف،٢٧٩، من تفردات حفص، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صالقارئ ، رساج ال١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٣(



 

 محزةة ءراقأصول   ٢٤١

 :من كلمة أو كلمتنياهلمزتان 
  .اتفق محزة وحفص يف هذا الباب

﴿ قرأإال أنه      ﴾ ]بتحقيق اهلمزة الثانية، ]٤٤:فصلت. 
 ﴿: يفاستفهامزيادة مهزة ب وقرأ   ﴾ ]٤٩:الشعراء[ و]٧١:طه[و ]١٢٣:األعراف[ ، 
﴿و    ﴾]و]٨١:األعراف ،﴿     ﴾]١١٣:األعراف[ ،﴿    ﴾ ]٢٨:العنكبوت[. 
﴿و            ﴾ ]١٤:القلم[. 

 :ياءات اإلضافة
تـدل عـىل املـتكلم و  عن أصول الكلمة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
﴿فتقول يف   ﴾ :َّإن  . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ

﴿:املواضـع التاليـة اليـاء يف  محزةكنأس   ﴾ ]٢٨:نـوح[و ]٢٦:احلـج[و ]١٢٥:البقـرة[، 
﴿ ﴾ ]ــران ــام [و ]٢٠:آل عم ﴿و، ]٧٩:األنع  ﴾]ــدة ﴿و ]٢٨:املائ   ﴾ ]ــدة ، ]١١٦:املائ
¯﴿و     ﴾ و، ) باملد املنفصلاإلتيانمع  (اضعها التسعةيف مو﴿ ﴾  يف مواضعها

﴿ يـاءو، األحد عرش ﴾ ٦٩، ٢٣:ص[و] ٢٢:يـس[و ]٢٠:النمـل[و] ١٨:طـه[و]٢٢:إبـراهيم[ يف[ 
﴿و، ]٦:الكافرون[و        ﴾ ]ُومواضع أخرى.]٥٣:رزمال[و ]٥٦:العنكبوت. 

  .ضعها يف الفرشاًفيها حفصا يف مولف اوسأنبه عىل كل ياء إضافة خ:ملحوظة



 

 راءة محزةقأصول   ٢٤٢

  :يـاءات الزوائد

 واختلف القـراء يف إثباهتـا وحـذفها، ،ًاملتطرفة املحذوفة رسام للتخفيفالياء هي و
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف

﴿:يفحذف الياء      ﴾ ]ووقفاًوصال ]٣٦:النمل ً. 
﴿ وأثبتها يف احلالني يف      ﴾ ]٣٦:النمل[. 
﴿ : يفًوأثبت الياء وصال   ﴾ ]٤٠:إبراهيم[. 

 :الوقف عىل أواخر الكلم
ًقرأ محزة بحذف هاء السكت وصال وأثبتها وقفا يف الكلامت التالية ً: 

﴿    ﴾]٢٥٩:البقرة[و﴿   ﴾]و]٩٠:األنعام ﴿   ﴾]٢٨:احلاقة[و﴿   ﴾
﴿ و]٢٩:احلاقة[    ﴾] ١٠:القارعة[. 

 وال ،ً بكيفية ختالف حفصامحزةكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ قرأها  
تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبه هلا وهذه 

  :األلفاظ هي
 :ي نحـو يـشم الـصاد صـوت الـزاإنـهإذا وقعت الصاد سـاكنة وبعـدها دال ف.١
﴿  ; ﴾، ﴿   < ﴾، ﴿ < ﴾، هنا هو أن خيلط حرف الصاد بحرف : واإلشامم

 .ًالزاي فيتولد منهام حرف جديد ولكن يكون فيه حرف الصاد متغلبا عىل الزاي



 

 محزةة ءراقأصول   ٢٤٣

ــل دالــه ــاكن قب ــامم صــاد س ِوإش ِ ِ ٍَ ْ َ ََ َ ٍ َ ُ َ ْ ِ  

 

َكأصدق زايا شــاع وارتـاح أشـمال ُُ ْْ َ ََ َ َ َ ً َْ ََ َ
  

 

﴿: فخل وقرأ  < ﴾ ﴿  ;﴾ووافقه خالد يف املوضـع حيث وقعشامم باإل ،
 .األول من الفاحتة بخلف عنه

َبحيــث أتــى والــصاد زايــا اشــمها ُ َّ َ ْ ََّ ِ ً َُ َ َ ِ
  

 

َلــدى خلــف واشــمم خلــالد االوال َ َ ََّ َ َِ ِ ِ ٍَّ ْْ َ َ
  

  
 

َّوأشم محـزة  َ َ َ﴿    <   ﴾]و ]٣٧:الطـور﴿   <  ﴾]بخلـف عـن ،  ]٢٢:يةالغاشـ
 .خالد

﴿ قرأ.٢   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 

﴿ أرق.٣  ﴾و﴿   ﴾و ﴿  ﴾و﴿  ﴾ و﴿ ﴾،  بكرس احلرف
 .وقعول حيث وقع وكيف األ

﴿ أر ق.٤    ﴾ بسكون الطاء حيث وقعت.  

                                          
 .٢٠٤ ص للقايض، الوايف٦٠٣حرز األماين بيت رقم  )١(
 .وإذا قرئ  بالصاد فيمتنع السكت) ال ويشء( إذا قرئ خلالد باإلشامم جاز له السكت وعدمه يف )٢(
 .٤١ ص للقايض، الوايف١٠٩حرز األماين بيت رقم  )٣(
 .٣١٠، ٢٩٨يف للقايض ص ، الوا٧١ اإلضاءة للضباع ص)٤(



 

 راءة محزةقأصول   ٢٤٤

 
ًلمة التي فيها مهز فإنه يغري اهلمز يف تلك الكلمة إذا كان متوسطا إذا وقف محزة عىل الك

 . ًأو متطرفا ، أما إذا وقع يف أوهلا فليس له فيه إال التحقيق
 ، أو حذفه ، أو إبداله ، أو نقل حركته إىل الساكن تسهيله بني بني: ونعني بتغيري اهلمز 

ِقبله بعد حذفه وله عند الوقف عىل اهل ِ ْ ََ ْ َ ُ َْ  :مز مذهبان َ
  :)القيايس(املذهب الترصيفي : ًأوال

 :وينقسم اهلمز إىل قسمني ساكن و متحرك
 :اهلمز الساكن، وهو مخسة أنواع -أ

﴿:  ساكن متوسط بنفسه نحو -١   ﴾ و﴿    ﴾و ﴿   ﴾ و﴿      ﴾. 

﴿:  ساكن متوسط بحرف زائد نحو -٢   ﴾.  

﴿: نحو  وسط بكلمة ساكن مت-٣         ﴾،﴿         ﴾،﴿ ¼  »﴾. 

﴿: نحو   ساكن متطرف الزم السكون-٤   ﴾ ،﴿ }﴾. 

i﴿: نحو  السكون  ساكن متطرف عارض-٥  h﴾ ،﴿ ¿﴾ ،﴿)  (  ﴾ . 
 .إبدال اهلمز حال الوقف حرف مد من جنس حركة ما قبلها :وحكمه

                                          
 أي بني اهلمز وحركته فاملفتوح يسهل بني اهلمز واأللف، واملكسور بني اهلمز والياء، واملضموم بني اهلمز )١(

 .والواو



 

 محزةة ءراقأصول   ٢٤٥

﴿ :ويبدل اهلمزة ياء يف     ﴾]و، ]٣٣:البقرة﴿      ﴾ ]وجيـوز   ،]٢٨:القمر[ ،]٥١:احلجر
 .ًمعه يف اهلاء الضم عمال باألصل أو الكرس ملناسبة الياء

﴿ويف    ﴾]و ]٧٤:مريم﴿     ﴾ كيف وقع و ﴿  ﴾ سواء كان معرفا أم منكرا أم ً ً ً
﴿ :ًمضافا نحو    ﴾اإلبدال مع اإلظهار. ١: له وجهان﴿  ﴾ ،﴿   ﴾. 

﴿أو إبداله من نوع حركة ما قبله وإدغامه فيام بعده. ٢  ﴾ ،﴿   ﴾. 
 :  اهلمز املتحرك وينقسم إىل قسمني -ب
 . متحرك وما قبله ساكن-أ
 . متحرك وما قبله متحرك-ب

 :أما املتحرك وما قبله ساكن فهو أربعة أنواع 
،  F ، J ، ± ﴿:متحرك وقبله ساكن غري األلف أو الواو أو الياء نحو.١
¯، D ،   L ،   ،   ،  ،  ﴾. 

 .حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الساكن قبلها: ًوحكمه وقفا 
X ،§ ﴿ :متحرك متوسط وقبله ألف نحو.٢  ، 0    ،~  ، n﴾ . 

 . أو القرصاملد :وجهان األلف ويفبالتسهيل بني بني التخفيف : وحكمه 

                                          
ًومذهب أيب الفتح ضم اهلاء وقفا، فهو املقدم يف روايـة خـالد، :٥٧ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)١(

 .ًمها وقفا يف رواية خلفومذهب أيب احلسن كرس اهلاء أو ض
ومذهب أيب احلسن اإلبدال واإلدغام فهو الراجح مـن روايـة  :٥٨ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)٢(

 .ًخلف، ومذهب أيب الفتح اإلبدال مع اإلظهار وقفا، فهو الراجح يف رواية خالد
 .)السامء( كام يف  والراجح املد عند تغيري اهلمز بالتسهيل، ويرجح القرص عند حذف اهلمزة)٣(



 

 راءة محزةقأصول   ٢٤٦

¡،¢ ﴿ :متحرك وقبله الواو أوالياء الزائدتان نحو .٣  ، ¢  ، L ﴾ . 
: (وحكمه إبدال اهلمز حرف مد من جنس ما قبله وإدغام أول املثلني يف الثاين  .( 

¨،  :﴿ Yمتحرك وقبله الواو أوالياء األصليتان.٤  ، $،  Æ ،§  ﴾ 
 :وله فيه وجهان

 .النقل حلركة اهلمزة إىل ما قبلها مع حذف اهلمزة .أ
 .اإلبدال من جنس ما قبله ثم إدغامه فيه.ب

 :أما املتحرك وما قبله متحرك  فهو 
k،H ﴿: مفتوح بعد ضم نحو.١  ، q ،   ،   ﴾ويبدل اهلمز واوا  ً. 
ª  ،½  ،Z﴿: مفتوح بعد كرس نحو.٢  . ًيبدل اهلمز ياء  و ﴾ 

 :   وفيه وجهان ﴾  P ،À ﴿:مكسور بعد ضم نحو.٣
  تسهيله بني اهلمزة والواو    -أ
 .ً أبدله األخفش واوا خالصة- ب

                                          
 .يتغري املعنى  واألصلية إذا حذفت الواو أو الياء تغري املعنى، والزائدة إذا حذفت مل)١(
ًاختلف عن محزة يف الوقف عىل املهموز إذا كان قبل اهلمز واوا :٥٧ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)٢(

 لـذلك فهـو املقـدم مـن  فمذهب أيب احلسن النقل﴾± ، i، É،  Y ﴿ :ًأو ياء أصليتان مثل
 .رواية خلف، ومذهب أيب الفتح اإلبدال واإلدغام، فنأخذ به من رواية خالد  

اختلف عن محزة يف األخذ بمذهب األخفش عند الوقف عـىل :٥٨ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)٣(
ًاملهموز إذا كان مكسورا قبل ضم أو مضموما قبل كرس، وقد رد هذا املذهب كثريا من  ً أبـو القراء منهم ً

احلسن طاهر بن غلبون لذلك فهو املقدم من رواية خلف، ولكن جيوز األخذ به يف رواية خالد برشط أن 
ًإبداله ياء حمضة ألنه يف  ﴾¼ ﴿: يكون اهلمز الم الفعل، ويشرتط موافقة الرسم فال جيوز يف نحو

 .الرسم بالواو، وهو اختيار الداين



 

 محزةة ءراقأصول   ٢٤٧

 :  وفيه ثالثة أوجه﴾ ¼ ،I ﴿: مضموم بعد كرس نحو .٤
 . ً أبدله األخفش ياء- ج.    حذف مهزته وضم ما قبلها- ب.  تسهيله بني اهلمزة والواو- أ

´،¥ ﴿: مفتوح بعد فتح نحو .٥  .  وحكمه التسهيل بني اهلمزة واأللف﴾ 

¥، j ﴿: مكسور بعد كرس نحو .٦  . وحكمه التسهيل بني اهلمزة والياء ﴾ 

Æ، ﴿ :مكسور بعد فتح نحو .٧   ﴾ وحكمه التسهيل بني اهلمزة والياء . 

 .مزة والواو وحكمه التسهيل بني اهل ﴾# ،  . ﴿: مضموم بعد ضم نحو .٨

﴿: مضموم بعد فتح نحو .٩ ،   q﴾ وحكمه التسهيل بني اهلمزة والواو . 

  : متحرك متوسط بزوائد 
 : وفيه وجهان

 . التحقيق-ب)    بالتسهيل أو اإلبدال( التخفيف -أ
 :والزوائد يف القرآن تسعة وهي 

 .﴾ h ﴿: الالم.٣.﴾_ ﴿: ياء النداء.٢. ﴾° ﴿: هاء التنبيه.١

  .  ﴾a ﴿: اهلمزة نحو.٦. ﴾W ﴿: الواو نحو.٥.﴾ B ﴿: السني نحو .٤

 .  ﴾£ ﴿: الباء نحو .٩.﴾ Æ Ç ﴿: الكاف  نحو.٨.﴾Ñ ﴿: الفاء نحو.٧

 .﴾L ﴿: وكذلك أل التعريف نحو

                                          
مذهب أيب احلسن التحقيق كاهلمز يف أول الكلمـة، : التيسرييف :٥٧سالة ص قال شيخنا النحاس يف الر)١(

ومذهب أيب الفتح التخفيف بالتسهيل أو اإلبدال  فهـو املقـدم مـن روايـة . فهو املقدم من رواية خلف
  .خالد، وتقدم أن مذهبه النقل يف الم التعريف



 

 راءة محزةقأصول   ٢٤٨

 :  املذهب الرسمي:الثاين
د نقل عن سليم أن محزة كان يتبع يف الوقف عىل كلمة اهلمز خط املصحف العثامين وقي

ذلك الداين والشاطبي ومجاعة من املتأخرين بـرشط صـحته يف العربيـة ، فكـان يبـدل 
 :اهلمزة بام صورت به 

ًفإن كانت صورهتا ألفا فيبدهلا ألفا  . ﴾2 ،� ﴿: نحو ً

 ﴿: ًوإن كانت واوا فواو نحو  ،   ﴾. 

:﴿: ًوإن كانت ياء فياء نحو  ، P﴾. 

﴿ : نحووما مل تكن صورهتا كذلك حيذفها ،      ، /،،¥  ﴾ . 
 واعلم أنه تارة يوافق الرسم القياس وتارة خيالفه ويتعذر اتباع الرسم ، كام إذا كان قبل 

z﴿: األلف التي هي صورة اهلمزة ساكن نحو  فإنه ال جيوز القراءة بـه ملخالفتـه  ﴾ 
 .ًالعربية وعدم صحته نقال

                                          
مي أبو الفتح فارس وغريه وانترص لـه ذهب إىل التخفيف الرس:٥٩ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)١(

أبو احلـسن طـاهر بـن  ، وقد رد هذا املذهب ، ولذا جيوز األخذ به يف رواية خالدالداين يف جامع البيان
 .غلبون ومجهور أهل األداء من املشارقة واملغاربة، لذلك فهو املأخوذ به يف رواية خلف

  ط إذا كـان رأس آيـة، وذكرتـه يف وسـط اآليـة إذا  وقد ذكرت يف الفرش وقف محزة عىل اهلمـز املتوسـ)٢(
ًكان الوقف عليه وقفا تاما أو كافيا،ثم تركت ذكره شيئا فشيئا، اعتامدا عىل فهم القارئ وحتى ال يطـول  ً ً ً ً ً

 .الكتاب



 

 محزةة ءراقأصول   ٢٤٩

 : ة عىل اهلمز املتطرف، نوضح ثالثة مصطلحاتوقبل أن نبدأ يف تبيني أوجه وقف محز

 ،يف املفتوح بعد ألف، مثل)   :( 

 ،ًإبدال اهلمزة ألفا مع القرص. ١                    . ًإبدال اهلمزة ألفا مع التوسط. ٢ ، . 

 ،ًإبدال اهلمزة ألفا مع اإلشباع. ٣ .  

يف املرفوع واملجرور بعد ألف ، مثل ) V  ،Ü( 

 : ثالثة اإلبدال أعاله باإلضافة إىل
  .تسهيل بروم مع القرص. ٥                               .تسهيل بروم مع اإلشباع.٤

 سبعة الرسم: ًثالثا
﴿  كام يف كلمة     ﴾ ]ذكورة ًوجها  مكونة من مخـسة القيـاس املـ١٢فيها  ]٩٤:نعاماأل

  .ًإبدال اهلمزة واوا ساكنة مع القرص. ١:         ًسابقا باإلضافة إىل سبعة الرسم وهي
  .ًإبدال اهلمزة واوا ساكنة مع اإلشباع. ٣       .ًإبدال اهلمزة واوا ساكنة مع التوسط. ٢
  .ًابدال اهلمزة واوا مضمومة مع القرص والروم. ٧.، الثالثة السابقة مع االشامم٦، ٥، ٤

                                          
ً إسكان اهلمز بسبب الوقف، ثم إبداله ألفا من جنس حركة ما قبله، فيجتمـع ألفـان، نحـذف أحـدمها )١(

كنني، فإذا كان املحذوف األلف األوىل ففي األلف الباقية القرص حركتني فقط، وإذا حذفنا اللتقاء السا
األلف الثانية فيجوز القرص ألنه مد طبيعي فليس بعد املد مهز أو سكون، وجيوز اإلشباع لكـون حـرف 

ًاملد بعده مهز أبدل ألفا ثم حذف، وجيوز التوسط قياسا عىل الوقف العارض للسكون  ًِ ُ ُ. 



 

 راءة محزةقأصول   ٢٥٠

 
 : أذكرها هنا لئال يكثر التكرار يف اجلدول ًوقع يف ثالثني نوعاقد و

﴿ نحو كلمة،  اهلمزة الساكنة بعد فتح:النوع األول  ﴾ ]و، ]١:العلق﴿  ﴾ ]٣٦: النجم[  
﴿و  ﴾ ]عليـهف عنـد الوقـمزةففي هذا النوع وجه واحد حل، ]٣٣:الـشورى  ،

﴿:نحو ،ًلفاأبدال اهلمزة إوهو   ﴾.  
﴿ :نحو،  اهلمزة الساكنة بعد  كرس:النوع الثاين  ﴾ ]و]٤٩:احلجر ﴿   ﴾ ]١٠:الكهف[ ،

﴿: مديةًبدال اهلمزة ياء، إفيها وجه واحد   ﴾.  

﴿ : بعد فـتح وهـيًوصال  اهلمزة املفتوحة:النوع الثالث  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،
﴿و   ﴾ ،و﴿     ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿   ﴾ ، ففي هذا النـوع

﴿:ًوجه واحد وهو إبدال اهلمزة ألفا  ﴾.   
﴿ :وهي كرس، بعدً وصال املفتوحة اهلمزة :الرابع النوع  ﴾ ،و﴿     ﴾ ، ففي هذا

﴿: ًة ياء مديةع وجه واحد وهو إبدال اهلمزالنو  ﴾.  
 ًاهلمزة املفتوحة وصال بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهـو : النوع اخلامس
﴿  ﴾ ]اهلمزة إىل الـساكن وهو نقل حركة ،  وجه واحداففيه، ]٢٥:النمـل

﴿ ،ثم تسكن الباء اهلمزة، حذفالصحيح قبلها و   ﴾. 
                                          

، ٧٤وما بعدها، اإلضاءة للضباع ص ١٤ انظر رشح رسالة محزة للشيخ املتويل بقلم حممد أبو اخلري ص )١(
إذا كـان رأس  وقد ذكرت يف الفرش وقف محزة عىل اهلمز املتطـرف ،٣٣٢ ص١النرش البن اجلزري ج

ًآية، وذكرته يف وسط اآلية إذا كان الوقف عليه وقفا تاما أو كافيا، ثم تركت ذكره ً ً شيئا فشيئا، اعتامدا عىل ً ً ً
 .فهم القارئ وحتى ال يطول الكتاب
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﴿  كلمـة،كام يف بعـد سـاكن صـحيحً اهلمزة املكسورة وصـال:النوع السادس    ﴾ 
 :ففي هذا النوع وجهان، ]٢٤:نفالاأل[و ]١٠٢:البقرة[
ــذفها.١ ــا وح ــصحيح قبله ــساكن ال ــزة إىل ال ــة اهلم ــل حرك ــكاهنا ،  نق ــم إس ث

﴿:للوقف    ﴾. 
﴿:راءروم كرسة ال. ٢    ﴾. 

﴿ : كلمـةوهـي، صـحيح  بعد ساكنً اهلمزة املضمومة وصال:سابعالنوع ال  ﴾ ] آل

﴿  :وكلمــة، ]٩١:عمــران  ﴾ ]وكلمــة، ]٥:النحــل: ﴿   ﴾ ]ــأ   ]٣٤:عــبس[و] ٤٠:النب
﴿و  ﴾ ]وجهأففي هذا النوع ثالثة ، ]٤٤:احلجر: 
ثـم حـذفها وإسـكان الـصحيح ،  نقل ضمة اهلمزة إىل الساكن الـصحيح قبلهـا.١

﴿:للوقف  ﴾        . 
﴿: إشامم ضمته.٢   ﴾     .  رومها .٣ :﴿  ﴾. 

﴿  :وهي، بعد فتح  ً اهلمزة املكسورة وصال:النوع الثامن   ﴾ ]ونحـو، ]٢٤٦:البقرة: 
﴿   ﴾ ]ـــأ  ﴿و، ]٢:النب  ﴾ ]و]٢٦:احلجـــر ،﴿   ﴾ ]ـــشورى ﴿و، ]٤٧:ال  ﴾ 

 :يف هذا النوع وجهان ]٣:القصص[
﴿ ً إبدال اهلمزة ألفا.١  ﴾.   
 . وم كرسهتارتسهيل اهلمزة مع .٢

 :وهـو قولـه تعـاىل،  رسم عىل غري قيـاسمناث حرف واحد من النوع ال:النوع التاسع
﴿   ﴾ ]ففي هذا النوع أربعة اوجه ]٣٤:األنعام:  



 

 راءة محزةقأصول   ٢٥٢

﴿ًإبدال اهلمزة ألفا.١  ﴾عىل القياس ،.    
 .وم، عىل القياسرتسهيل اهلمز مع ال .٢
﴿ثم إسكاهنا للوقف  وإبداهلا ياء مكسورة.٣  ﴾عىل الرسم ،. 
﴿كرسبالروم  مع ال وإبداهلا ياء مكسورة.٤    ﴾عىل الرسم ،.  

﴿ :مرسـومة باليـاء نحـوو بعـد كـرس ًوصـال  اهلمزة املكسورة:النوع العارش   ﴾ 
﴿و، ]١١:النور[  ﴾ ]و، ]٣٠:القصص﴿   ﴾ ]وجـهأ أربعـةففيها  ]٤٣:فاطر 

ًا وثالثة عمال، تقدير   :وهيً
 .عىل القياسبداهلا ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها إ.١
 فيتحد مع الوجه السابق، سكان الياء للوقف عىل الرسم، ثم إ ياء مكسورةابداهلإ.٢

ًفعال وخيتلفان تقديرا ً. 
 .وم كرسهتا عىل الرسمرًإبدال اهلمزة ياء مكسورة مع .٣
 .تسهيلها بروم عىل القياس.٤

ًاهلمزة املضمومة وصال بعد فتح من املواضع التي رسمت فيها اهلمزة  :لنوع احلادي عرشا
﴿ :بصورة األلف عىل نحو   ﴾ ]إذا رسـمت اهلمـزة عـىل ألـف ]٤٣:يوسف، 

﴿ :ونحو      ﴾ ]يف هذا النوع وجهان، ]١٤٠:النساء:  
                                          

 : اختلف يف رسم الكلامت التالية:مالحظة )١(
﴿   ﴾ ]٢١:ص[،﴿    ﴾ ]بخمسة أوجهمحزة، فإن رسمت بالواو وقف عليها ]١٣:القيامة : 
 .سالتسهيل بالروم عىل القيا.٢  . عند الوقفاًإبدال اهلمزة ألفا لسكوهن.١
 .ً واوا مع اإلشامم اإبداهل. ٤  .ً واوا مع السكون املحض اإبداهل. ٣
 .ً واوا مع الروماإبداهل. ٥

 : بوجهنيخلفوقف عليها ) ينبأ( ،)نبأ(وإن رسمت دون واو
 .التسهيل مع الروم.٢  .ًإبدال اهلمزة ألفا.١
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  .روممع الالتسهيل .٢  .ًلفاإبدال اهلمزة أ.١

﴿ : بعـد ضـم نحـوًوصـال  اهلمزة املكـسورة: عرشين الثاالنوع    ﴾ ٢٣:احلـج[  يف[ ،

﴿و، ]٣٣:فاطر[   ﴾] عمـال، وأربعـة وجـهأففي هذا النوع ثالثة ، ]٢٣:الواقعة ً
 :ًتقديرا

 . مدية عىل القياسً إبدال اهلمزة واوا.١
، فيتحد هذا الوجه فثم إسكاهنا للوق عىل الرسم،  مكسورةًويصح إبداهلا واوا.٢

ًمع الوجه األول عمال؛ وخيتلفان تقديرا  ً. 
 .وم عىل املذهب القيايسرتسهيل ب .٣
 . مكسورة مع الرومًإبدال اهلمزة واوا .٤

﴿ :ً اهلمـزة املـضمومة وصـال بعـد ضـم نحـو:النوع الثالث عـرش   ﴾ ]١٧٦:النـساء[ ،
﴿و    ﴾ ]عمال، ومخسة تقديراوجهأبعة رأففي هذا النوع ، ]٢٢:الرمحن ً ً:  
 .  ساكنةًبداهلا واواإ .١
، فيتحد هذا الوجـه مـع الوجـه األول ثم تسكن للوقف،  مضمومةًبداهلا واواإ .٢

ًعمال وخيتلفان تقديرا  ً. 
 . بالروم وقفالمع  مضمومة ًبداهلا واواإ .٣
 .شامماإلب وقفالمع  مضمومة ًبداهلا واواإ. ٤
  .مزة والواو مع الرومتسهيلها بني اهل .٥
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 :لف بعد الـواو عـىل غـري القيـاس نحـوأ ما رسمت مهزته بالواو و:النوع الرابع عرش
﴿   ﴾ ]ــل ــة، ]٦٤:النم ﴿ :وكلم     ﴾ ]ــل ــة،  ]٤٨:النح ﴿  :وكلم    ﴾ 

ــة، ]٨٥:يوســف[ ﴿ :وكلم     ﴾ ]١٨:طــه[ ،﴿    ﴾ ]وكلمــة، ]١١٩:طــه: 
﴿     ﴾ ]وكلمة]٨:النور ،: ﴿    ﴾ ]وكلمة، ]٧٧:الفرقان: ﴿   ﴾ ]٩:إبراهيم[ 

﴿ ،وكلمة]٥:تغابنال[، ]٦٧:ص[ ،     ﴾ ]و]٢٤:ؤمنـونامل،﴿     ﴾ ]٣٢، ٢٩:نمـلال 
  :وجه أفيها مخسة ،   عىل واو مهزة املألإذا رسمت ]٣٨،
   . ًلفاإبدال اهلمزة أ.١
 .ل مع الرومبالتسهي.٢
 .ً واوا مضمومة، ثم إسكاهنا للوقفإبداهلا.٣
 .شامم ضمة الواوإ وً واوا مضمومةإبداهلا .٤
  .ة الواو وروم ضمً واوا مضمومة إبداهلا.٥

 :ً اهلمـزة املـضمومة وصــال بعـد كـرس ومرســومة بيـاء، نحــو:النـوع اخلـامس عــرش
﴿     ﴾ ]و، ]١٥:البقرة﴿   ﴾ ]و، ]١٩:العنكبـوت﴿    ﴾ ]١١٠:املائـدة[ ،
﴿و    ﴾ ]و، ]٤٩:آل عمــــــــران﴿   ﴾ ]و، ]٥٣:يوســــــــف﴿   ﴾ ] آل

ــران ﴿و، ]١٢١:عم    ﴾ ]و، ]٢٤:احلــرش﴿   ﴾ ]ــد ﴿، و]١٢:الرع   ﴾ 
 :ًعمالأربعة ً مخسة أوجه تقديرا وفيها. ]٤٣:فاطر[
   ).ىل القياسع( مدية  ًإبدال اهلمزة ياء.١
 .شامم إلا  مضمومة مع ً إبدال اهلمزة ياء.٢
 . روم ال   مضمومة معً إبدال اهلمزة ياء.٣
 .التسهيل مع الروم. ٤
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ثم اإلسـكان للوقـف ) مذهب األخفش(ًإبدال اهلمزة ياء مضمومة عىل الرسم .٥
ًفيتحد هذا الوجه مع الوجه األول عمال، وخيتلفان تقديرا ً.  

﴿  :نحو، أصـلية مديـة بعـد واوً اهلمـزة املفتوحـة وصـال:رشسادس عالنوع ال   ﴾ 
﴿، ]٢٩:املائدة[   ﴾ ]ففيها وجهان حيث وقع و]١٧:النساء: 
 الواو الساكنة قبلهـا، وحـذف اهلمـزة وإسـكان الـواو  إىلنقل فتحة اهلمزة. ١

 .للوقف
أي الواو ،  للوقف إسكاهناثم، إدغام الواو األوىل يف الثانيةثم  ًبدال اهلمزة واواإ. ٢

  .شددةامل
وهـي  بعـد الـضم،  زائـدة بعد واو سـاكنةً اهلمزة املكسورة وصال: عرشبعاسالنوع ال

﴿:كلمة  ﴾ ]ففيها وجهان، ]٢٢٨:البقرة: 
( فيها، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلهاًإبدال اهلمزة واوا .١   (مع السكون. 
  .)الوجه السابق مع الروم( ما قبلها، لة املدغم فيها روم كرسة الواو املبد.٢

 :والـواو حـرف مـد نحـو،  بعد واو أصليةًة وصالروكساهلمزة امل :عرش مناثالنوع ال
﴿   ﴾ ]و، ]٦٤:هود﴿  ﴾ ]وجهأ ففيها  أربعة ]٣٠:آل عمران:  

 .للوقفنقل كرسة اهلمزة إىل الواو قبلها، ثم حذف اهلمزة، ثم إسكان الواو . ١
 . يف الوجه األولروم كرسة الواو املنقلبة من اهلمزة. ٢
ثـم إسـكاهنا مـشددة ، ثم إدغام الواو األوىل يف الثانية املبدلة، اًإبدال اهلمزة واو. ٣

 .للوقف عليها
 .روم كرسة املشددة. ٤
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 :وهـي، والواو حرف مد،  بعد واو أصليةًة وصالموضماهلمزة امل :عرشالتاسع النوع 
﴿  ﴾ ]و]١٧٤:آل عمـــــران ﴿   ﴾ ]ونحـــــو، ]١٨٨:األعـــــراف: ﴿   ﴾ 

 :وجهأففيها ستة ، ]٧٦:القصص[
 .ثم إسكان الواو للوقف، ثم حذفها،  نقل ضمة اهلمزة إىل الواو.١
 . يف الوجه األولإشامم ضمة الواو املنقلبة عن اهلمزة. ٢
 . الضمة يف الوجه األولروم.٣
 . الواو األوىل يف الثانية  ثم إسكاهنا للوقف مشددةإدغامًا واوا ثم إبداهل.٤
  .ة يف الوجه الرابع ضمال روم.٦   .ة يف الوجه الرابعضمالإشامم .٥

﴿وهي ، زائدة بعد كرس  بعد ياء ساكنةً اهلمزة املضمومة وصال:النوع العرشون ﴾ 
﴿ :ونحو، ]٤٨:األنفال[    ﴾ ]وجهأة ففيها ثالث، ]٣٧:التوبة: 
 ثـم إسـكاهنا مـشددة يف الوقـف،  األوىل يف الثانيةالياء وإدغام ً إبدال اهلمزة ياء.١

 ).  إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف(
 .رومإبدال ثم إدغام ثم  .٣        . إشاممإبدال ثم إدغام ثم .٢

، ه أصلية بعد ياء ساكنة إال أن الياء فيً اهلمزة املضمومة وصال:ي والعرشونادالنوع احل
﴿ :هي  نحوو    ﴾ ]و، ]٥٨:غافر﴿   ﴾ ]وجهأففيها ستة ، ]٣٥:النور: 
 . ثم اإلسكان للوقفنقل ضمة اهلمزة إىل الياء للوقفحذف اهلمزة و. ١
 . الضمة رومالنقل مع . ٣.              إشامم ضمتهاالنقل مع . ٢
 . ثم إسكاهنا للوقف مشددة الثانيةوإدغام الياء األوىل يف  ًإبدال اهلمزة ياء. ٤
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 .إبدال ثم إدغام ثم روم . ٦.            إشامم  إبدال ثم إدغام ثم . ٥
﴿ وهـي،  أصـلية بعد ياء ساكنةًة وصالحوفت اهلمزة امل: والعرشونينالنوع الثا  ﴾ 
﴿ و]٧٧:هود[   ﴾ ]و، ]٢٣:الفجر﴿   ﴾ ]ففيها وجهان، ]٩:احلجرات: 
ثم إسكان اليـاء للوقـف مـع تركهـا عـىل ، ثم حذفها ،قل فتحة اهلمزة إىل الياءن.١

  .حاهلا
  .ثم إسكان املشددة للوقف، ثم إدغام الياء األوىل يف الثانية، إبداهلا ياء.٢

 :وهي يف كلمة،  بعد ياء ساكنة أصليةً اهلمزة املكسورة وصال: والعرشونلثاثالنوع ال
﴿ ﴾نحو واو أصلية،أو بعد ، املجرورة : ﴿ ﴾ ]و ]٢٨:مـريم﴿   ﴾ 

 :وجهأففيها أربعة  ،وما شابه ذلك، ]١٢:الفتح[
 . إسكان الياء للوقف،ثمنقل كرسة اهلمزة إىل الياء.١
 .روم النقل مع ال .٢
  .وإسكاهنا للوقف مشددة،  مع إدغام الياء التي قبلها فيهاً إبدال اهلمزة ياء.٣
  .روم  ثم إبدال ثم إدغام .٤

 :وهي يف كلمة،  بعد ياء ساكنة أصليةًضمومة وصالامل اهلمزة : والعرشونرابعالنوع ال
﴿ ﴾وجهأ، ففيها ستة  املرفوع: 

 . نقل احلركة إىل الياء ثم إسكان الياء للوقف.١
 .رومنقل مع .٣.                                 امم ش إنقل ثم.٢
 .               ثم إسكان الياء مشددة للوقف، غام الياء التي قبلها فيهاوإد، إبدال اهلمزة ياء.٤



 

 راءة محزةقأصول   ٢٥٨

  .رومإبدال ثم إدغام ثم  .٦.              امم ش إإبدال ثم إدغام ثم .٥
﴿ : بعـد ألـف نحـوً وهـي اهلمـزة املفتوحـة وصـال: و العـرشونمساالنوع اخل   ﴾ 

﴿و ]٢٠:البقرة[  ﴾ثالثة اإلبدال (جهوأففيها ثالثة ،  وشبهه(: 
 ٦ر اقـدمفتمد ب، ا من جنس حركة ما قبلهاًثم إبداهلا ألف، إسكان اهلمزة للوقف.١

  .ً الزماًمدا حركات
 .ًوكون السكون عارضا، جيوز فيه التوسط مراعاة جلانب اجتامع ساكنني.٢
 .ن حذفت إحدامها فتقرص إ.٣

بعـد ، ً مكـسورة وصـالكون اهلمزة فيه مضمومة أوت و: والعرشوندساسالنوع ال
ـــف ﴿ : نحـــوأل     ﴾و ﴿  ﴾ ،ـــسورة ـــال املك ﴿ :ومث    ﴾ 

﴿و    ﴾ ]مخـسة  (وجـهأونحو ذلـك، ففـي هـذا النـوع مخـسة  ]٣٣:النور
 : )القياس

 .الثالثة التي يف النوع السابق.٣ ،٢، ١
 .رصالق بروم معتسهيل  .٥.            طول البروم معتسهيل .٤

واأللف ال تقبل ، ًوال جيوز اإلشامم يف املضمومة من هذا النوع النقالب اهلمزة ألفا
 .وال إشامم يف املسهلة، احلركة
 عن القياس ت خرجا، لكنهًوهي اهلمزة املضمومة وصال :ع والعرشونباسالنوع ال

 :لرسم اهلمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلـك نحـو
﴿   ﴾ ]ولفــــظ، ]١٧:رشاحلــــ[، ]٤٠:ىورشالــــ[ ،]٣٣، ٢٩:ائــــدةامل :﴿     ﴾ 

﴿ :ولفـــــظ، ]٢١:ىورشالـــــ[ ،]٩٤:نعـــــاماأل[    ﴾ ]ولفـــــظ ، ]٨٧:هـــــود



 

 محزةة ءراقأصول   ٢٥٩

﴿      ﴾]ــراهيم ــظ ، ]٢١:إب ﴿ولف    ﴾ ]ــروم ﴿ولفــظ  ، ]١٣:ال      ﴾ 
﴿ ولفـــظ ]١٠٦:الـــصافات[    ﴾ ]ولفـــظ ، ]٥٠:غـــافر﴿     ﴾ ]٣٣:الـــدخان[ ،
﴿و    ﴾ ]فهذه الكلـامت رسـمت بـالواو وألـف بعـدها مـع ]٤:املمتحنة ،

  :ًففيها اثنا عرش وجها، حذف ألف البناء قبلها يف مجيع املصاحف
 :وهي، سمرالوسبعة ،  يف النوع السابققياس كاممخسة ال.٥، ٤، ٣، ٢، ١
 . مع حذف اهلمزة بالطولنةًا ساك واوبدال اهلمزةإ.٦ 
 . مع التوسطًا ساكنة واوبدال اهلمزةإ .٧
 .  مع القرصًا ساكنة واوبدال اهلمزةإ .٨ 
 . شباعاإلواإلشامم الوجة السادس مع .٩ 

 .والتوسط اإلشاممالوجة السادس مع  .١٠
 . اإلشامم والقرص الوجة السادس مع  .١١
 .كم الوصلحله ن الروم أل، والروم مع القرص فقط .١٢

                                          
ــف هــي :مالحظــة )١( ــف يف رســمها عــىل واو  أو عــىل أل ــامت اختل ــاك كل ﴿ : هن     ﴾ ]ــام ، ]٥:األنع

﴿،]٦:الشعراء[      ﴾ ]ولفـظ]٤٧:غافر ، :﴿       ﴾ ]٢٨:فـاطر[، ﴿   ﴾ ]٣٤:الزمـر[، ﴿   ﴾ 
 ﴿،]٧٦:طه[     ﴾ ]١٩٧:الشعراء[،﴿   ﴾ ]٨٨:الكهف[، ﴿      ﴾ ]١٨:املائدة[. 

وهي مخسة القياس وسبعة الرسم، أمـا ) ً وجها١٢( بـ خلف عليها َفِقُهذه الكلامت إذا كتبت بالواو و
 .إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط



 

 راءة محزةقأصول   ٢٦٠

 بعد ألف وترسـم اهلمـزة ً وصال مكسورةاهلمزةأن تقع  وهو :نمن والعرشوالنوع الثا
﴿ :نحـو، عىل يـاء    ﴾ ]و، ]١٥:يـونس﴿   ﴾ ]٥١:الـشورى[، ﴿   ﴾ 

  بيـاء يفالـثالثفقد اتفقـت املـصاحف عـىل رسـم هـذه الكلـامت ، ]١٣٠:طه[
 :وجهأففيها تسعة ، خرهااأو

 . يف النوع السابقياس املتقدمةمخسة الق .٥، ٤، ٣، ٢، ١
 .شباعسكاهنا للوقف مع اإلإو إبدال اهلمزة ياء.٦
 .التوسطالوجه السادس مع  .٧
 .القرصالوجه السادس مع  .٨ 
 .روماإلبدال مع القرص مع ال.٩ 

                                          
 : يف النوع السابق اختلف يف رسم الكلامت التالية:مالحظة )١(

﴿    ﴾ ]٩٠:النحل[، ﴿    ﴾ ]زةمحـ، فإن رسمت اهلمزة عىل ياء وقف عليها ]١٦، ٨:الروم 
 .السابقة وأربعة الرسم  ،مخسة القياس: بتسعة أوجه وهي

 .أما إذا رسمت الكلامت السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط
﴿ :يف قوله تعاىل:مالحظة )٢(     ﴾ عـىل الـسكت وجهأتسعة :  كام ييل ًسبعة وعرشون وجها 

  .وجه عىل التحقيق للهمزة األوىلأ  وتسعة،وجه عىل النقلعىل املفصول، ثم تسعة أ



 

 محزةة ءراقأصول   ٢٦١

 :ملحوظة
 :يةيف الكلمة  زادت هذه األوجه كام يف األمثلة التال إذا اجتمعت مهزتان

 ،﴾ e ﴿: كام إذا اجتمع مهز متوسط بزائد مع مهز بعد حرف مد بوسط كلمة، نحو
 :فيها أربعة أوجه كام ييل ﴾' ﴿
 .حتقيق األوىل مع تسهيل الثانية مع املد والقرص: ٢+١
 .ًإبدال األوىل ياء مفتوحة وتسهيل الثانية مع املد والقرص:٤+٣

 :فيها أربعة أوجه كام ييل ﴾M﴾،﴿ I ﴿:ونحو
 .حتقيق األوىل مع تسهيل الثانية مع املد والقرص: ٢+١
  .تسهيل األوىل وتسهيل الثانية مع املد والقرص:٤+٣

 : ففيها﴾' ﴿ :وإذا جاز يف آخرها الروم واإلشامم زادت األوجه كام يف نحو
 .حتقيق األوىل، مع تسهيل الثانية مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشامم: ٣-١
 .ًق األوىل، وإبدال الثانية واوا مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشاممحتقي: ٦-٤
 .تسهيل األوىل، مع تسهيل الثانية مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشامم: ٩-٧
ًتسهيل األوىل، وإبدال الثانية واوا مع املد والقـرص، مـع الـسكون والـروم : ١٢-١٠

 .واإلشامم



 

 راءة محزةقأصول   ٢٦٢

ً وثالثة عرش وجها عمال ،ً علامًسة عرش وجهاففيها مخ ﴾K﴿:نحوو ً: 
ًألفا مع القرص أو الثانية اهلمزة إبدال مع  تسهيل اهلمزة األوىل مع املد أو القرص :٦-١

 .التوسط أو املد
 .ً حتقيق اهلمزة األوىل مع املد مع إبدال الثانية ألفا مع القرص أو التوسط أو املد :٩-٧
 . مع املد أو القرص لثانيةا تسهيلو حتقيق اهلمزة األوىل :١١-١٠
 . مع املد أو القرص لثانيةا تسهيلوتسهيل اهلمزة األوىل مع املد أو القرص  :١٥-١٢

ً ففيها اجتمع تسهيالن فال بد من تسوية حرف املد قبل اهلمزات املسهلة طوال وقرصا  ً
 .ويمتنع طول املنفصل مع قرص املتصل

 :مهز متطرف جيوز فيه الروم يف كلمة، نحووإذا اجتمع مهز متوسط بزائد مع 
﴿ J﴾فيها عرشة أوجه كام ييل : 
 .ًحتقيق اهلمزة األوىل مع إبدال الثانية ألفا مع اإلشباع والتوسط والقرص: ٣-١
 .حتقيق اهلمزة األوىل مع تسهيل الثانية مع اإلشباع والقرص: ٥-٤
ًإبدال األوىل ياء مفتوحة مع إبدال الثانية ألفا :٨-٦  .مع اإلشباع والتوسط والقرصً
 .ًإبدال األوىل ياء مفتوحة وتسهيل الثانية مع اإلشباع والقرص :١٠-٩

 ففيهـا ﴾¨ ﴿:وإذا اجتمع الم تعريف بعدها مهزة مع مهز متوسط يف كلمـة نحـو
 :أربعة أوجه كام ييل

 .السكت مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:٢-١
 .الثانية مع املد والقرصالنقل مع تسهيل اهلمزة :٤-٣



 

 محزةة ءراقأصول   ٢٦٣

 :  زادت األوجه إىل عرشة ﴾z ﴿ :نحو ًفإذا كان اهلمز متطرفا وجاز فيه الروم
 .ًالسكت مع إبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد والتوسط والقرص:٣-١ 
 .السكت مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:٥-٤
 .ملد والتوسط والقرصًالنقل مع إبدال اهلمزة الثانية ألفا مع ا :٨-٦
 .النقل مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:١٠-٩

 : عىل التفصيل التايل﴾Æ﴿ًوتزيد األوجه إىل مخسة عرش وجها كام يف 
 .اإلبدال واإلشباع يف مهزة الوصل مع السكت مع ثالثة العارض للسكون:٣-١
 .لعارض للسكوناإلبدال واإلشباع يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة ا:٦-٤
 .اإلبدال والقرص يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة العارض للسكون:٩-٧
 .التسهيل يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة العارض للسكون :١٢-١٠
 .يف مهزة الوصل مع السكت مع ثالثة العارض للسكون التسهيل:١٥-١٣

ز متطرف بعد مد جيوز فيه وإذا جاءت كلمة أوهلا مهز بعد ساكن مفصول ويف أثنائها مه
+ ( ﴿:الروم نحو  :ً فيها مخسة عرش وجها﴾* 

 . ًالتحقيق مع إبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد والتوسط والقرص:٣-١
 .التحقيق مع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع املد والقرص :٥-٤
 .ًمع إبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد والتوسط والقرص النقل:٨-٦



 

 راءة محزةقأصول   ٢٦٤

 .مع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع املد والقرص النقل :١٠-٩
 .ًمع إبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد والتوسط والقرص السكت:١٣-١١
 .مع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع املد والقرص السكت:١٥-١٤

 .مع مالحظة أوجه السكت أهنا خللف دون خالد

0 ﴿:م نحووإذا جاز يف الكلمة الروم واإلشام  :ً بلغت ستة وثالثني وجها﴾/ 
 . التحقيق مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص وإسكان اهلاء:٢-١
 .مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص وروم اهلاء التحقيق:٤-٣
 .مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص وإشامم اهلاء التحقيق:٦-٥
 . ًمزة الثانية واوا مع املد والقرص وإسكان اهلاءالتحقيق مع إبدال اهل:٨-٧
 .ًمع إبدال اهلمزة الثانية واوا مع املد والقرص وروم اهلاء التحقيق:١٠-٩
 .ًمع إبدال اهلمزة الثانية واوا مع املد والقرص وإشامم اهلاء التحقيق:١٢-١١
 .مع األوجه السابقة النقل:٢٤-١٣
 .مع األوجه السابقة السكت:٣٦-٢٥
 .مالحظة أوجه السكت أهنا خللف دون خالدمع 
 



 

 أيب جعفرة ءراقأصول  ٢٦٥

 
ّيزيد بن القعقاع اإلمام أبو جعفر املخزومي املدين القارئ، أحد القـراء العـرشة تـابعي 

  . به إىل أم سلمة وهو صغري فمسحت عىل رأسه ودعت له بالربكةيتُمشهور كبري القدر، أ
 اهللا بـن  وعبـد،عرض القرآن عىل مواله عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعـة :شيوخه 

  . احلديث وروى عنهم ريض اهللا عنهم، وأيب هريرة،عباس
 ، وسـليامن بـن مـسلم بـن مجـاز املـدين،روى القراءة عنه نافع بن أيب نعيم:تالميذه

 وإسـامعيل ، وعبد الرمحن بن زيـد بـن أسـلمالبرصي، وأبو عمرو،وعيسى بن وردان
  . وميمونة بنته،ويعقوب ابناه

 :، قال حييى بن معـني للهجرة واحلرة سنة ثالث وستني، احلرة وقعةأقرأ الناس قبل
كان إمام أهل املدينة يف القراءة فسمي القارئ بذلك وكان ثقة قليل احلديث، وقال ابن 

 صالح احلديث، وقال يعقوب بن جعفـر بـن أيب كثـري : سألت أيب عنه فقال:حاتمأيب 
 حـدثوين عـن :جماهـد كان إمـام النـاس باملدينـة أبـو جعفـر، وقـال ابـن :األنصاري
 وكـان يقـدم يف ،قرأ للسنة مـن أيب جعفـرأ مل يكن أحد : عن أيب الزناد قال،األصمعي

ً كـان أبـو جعفـر رجـال صـاحلا :زمانه عىل عبد الرمحن بن هرمز األعرج، وقال مالك ً
  .يقرئ الناس باملدينة

ً وروى ابن مجاز عنه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو صوم داود عليه  الـسالم ً
 إنـام فعلـت : فقـال،بعض أصحابه يف ذلـكجعه ارواستمر عىل ذلك مدة من الزمان ف

 أنـه كـان يـصيل يف : عبـد اهللا القـصاعو أبالّذلك أروض به نفيس لعبادة اهللا تعاىل، وق



 

 أصول قراءة أيب جعفر  ٢٦٦
 

ات يقرأ يف كل ركعة بالفاحتة وسورة من طوال املفـصل ويـدعو ركعجوف الليل أربع 
ل من قرأ عليه وقرأ بقراءته بعده وقبله، وقال سليامن بـن عقيبها لنفسه واملسلمني ولك

جاءه أبو حازم األعرج يف مشيخة مـن و ، شهدت أبا جعفر وقد حرضته الوفاة:مسلم
ِئه فأكبوا عليه يرصخون به فلم جيجلسا وكـان ختنـه عـىل ابنـة أيب - ةم، فقـال شـيبُهْبُ
 دوارة بيـضاء مثـل اللـبن فكشف عن صدره فإذا،  بىل: قالوا،ً أال أريكم عجبا-جعفر

 ملا غسل أبو جعفر بعد :عن نافع قالو.  هذا واهللا نور القرآن:فقال أبو حازم وأصحابه
 شك أحد ممن حرض أنه وفاته نظروا ما بني نحره إىل فؤاده مثل ورقة املصحف قال فام

  .نور القرآن
  .ةنباملدي  ومائة للهجرةجعفر سنة ثالثنيأبو  مات :وفاته

  .عيسى بن وردان ، وسليامن بن مجاز : نيراوييب جعفر أل اجلزري واختار ابن

                                          
 ٥ ،الكامـل البـن األثـري ج٧٢  ص١ ، معرفة القـراء الـذهبي ج٣٨٢ ص٢غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(

ص ١، شـذرات الـذهب ج ٥٨ ص ١٢ ،هتذيب التهـذيب ج ٢٧٤ ص ٦، وفيات األعيان ج٣٩٤ص
 ص ١ ،النرش ابـن اجلـزري ج ١٨٩ ص ١،ترتيب األعالم عىل األعوام ج ١٨٦ ص ٨،األعالم ج١٧٦
١٤٢.   
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  .ليل ضابط جئأبو الربيع الزهري موالهم املدين مقر     سليامن بن مسلم بن مجاز

 .قرأ بحرف أيب جعفر ونافع أعرض عىل أيب جعفر وشيبة ثم عرض عىل نافع و:شيوخه
 .قتيبة بن مهرانر وعرض عليه إسامعيل بن جعف:تالميذه
 .ةن باملديللهجرة سبعني ومائةسنة مات بعد :وفاته

 
 . حـاذق وراو حمقـق ضـابطئء إمام مقر عيسى بن وردان أبو احلارث املدين احلذا

  .عرض عىل أيب جعفر وشيبة ثم عرض عىل نافع وهو من قدماء أصحابه:شيوخه
  .سناد وقد شاركه يف اإلجل أصحاب نافع وقدمائهم أ هو من : قال الداين

خوتـك كـام إقرأ عىل ا :زيد بن أسلم يقول لعيسى بن وردانكان  :وقال ابن جماهد
 .كان أبو جعفر وشيبة بن نصاح يقرآن عىل كل رجل عرش آيات عرش آيات

  .قالون وحممد بن عمر الواقديسامعيل بن جعفر وإعرض عليه :تالميذه
   .ةن باملديجرةلله ستني ومائةسنة مات يف حدود :وفاته

                                          
 معجـم حفـاظ القـرآن   ،٣١٥ ص١بـن اجلـزري جال غاية النهاية ،باجليم والزاي مع تشديد امليم)١(

   .١٤٢ ص١بن اجلزري ج ال  ،النرش ١٦ ص ١حمد حميسن ج مل
 ،طبقـات ابـن ١١١ ص١لـذهبي جل، معرفة القراء الكبار ٢٦١ ص٢بن اجلزري جال غاية النهاية)٢(

، سـري أعـالم ١٧٤ ص ٦،تـاريخ اإلسـالم ج ٢١٦ ص ٢،وفيات األعيـان ج ٣٨٥ ص ٦سعد ج
   .١٤٢ ص١بن اجلزري ج ال ،النرش ٢٤٠ ص ١، شذرات الذهب ج٩٠ ص ٧النبالء ج 



 

 أصول قراءة أيب جعفر  ٢٦٨
 

 

 :البسملة
  .بني السورتني املتتاليتني، سوى التوبةالبسملة ب له الفصل

  . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي

:الـمـد والقرص 
، وروي عنـه مــده ثـالث، والعمــل عــىل ) حركــات٤(التوسـط  : املـد الـمتــصل

  .)حركتان( القرص :لاملد املنفص  .األول
﴿ألف قرأ بإثبات   ﴾نحـو الواقعة قبل مهزة قطع مفتوحـة أو مـضمومة ،: ﴿  

  ﴾و ﴿      ﴾، وباقي احلروفكسورة املمزة ًوصال قبل اهل حذفهاو. 

 :السكت واإلدراج  
 ﴿عليهــاسكت يــ ومل أدرج املواضــع التاليــة       ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

ـــــــاء،  ﴿اإلخف         ﴾ ]ـــــــس ﴿  ]٥٢:ي   ﴾ ]ـــــــة ﴿ ]٢٧:القيام  
 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني .  

                                          
  .٤٩ صلعبد الرزاق عيل إبراهيم ، عد آي القرآن مرشد اخلالن إىل معرفة)١(
 ومقدار املتصل ٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج، ٩٨ اإلضاءة يف أصول القراءة للضباع ص )٢(

ًاإلشباع حلمزة وورش والتوسط للبقية وهو الذي استقر عليه رأي املحققني من أئمتنا قديام وحديثا ً.  
  .٩٨اإلضاءة يف أصول القراءة للضباع ص )٣(
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 سـكتة لطيفـة مـن غـري وسكت عىل حروف اهلجاء الواقعة يف أوائل السور مجيعها
 :( نحو تنفس         .(  

 :ميم اجلمع
ً، فتمد واو الصلة مـدا  إذا وقعت قبل حمركة ميم اجلمع وصلتها بواو مديقرأ بضم

﴿ :ًطبيعيا بمقدار حركتني، نحو قوله تعاىل              σ.           
﴾ ،وإذا وقع بعد ميم اجلمع ساكن كقوله تعاىل: ﴿        ﴾ فإهنـا ال توصـل 

 بـل ،وال جيوز الوقف عىل ميم اجلمع بالصلة ،نيكنوإنام تضم للتخلص من التقاء السا
  .يتعني الوقف بسكون امليم

 :اإلدغام واإلظهار
﴿  يفالذال يف التاءدغم أ   ﴾ و﴿  ،     ﴾ كيف وقعت.  

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء    ﴾و ﴿  ﴾ كيف جاء.   
﴿ : الذال من قوله تعاىلعندالثاء أظهر         ﴾  ]١٧٦:األعراف[.   
﴿ : امليم من قوله تعاىلأظهر الباء عند        ﴾  ]٤٢ :هود[ .   

﴿ :أخفى النون والتنوين عند اخلاء والغني نحو     ﴾،﴿      ﴾.  
ـــة مواضـــع فأظهرهـــا كحفـــص ـــتثنى مـــن ذلـــك ثالث ﴿ .١:واس   

   ﴾]٢ ،]١٣٥:النساء. ﴿       ﴾]٣ ،]٣:املائدة. ﴿      ﴾ ]٥١:اإلرساء[. 
 :اإلدغام الكبري

﴿يف كلمــة   النــون األوىل يف الثانيــةأدغـم   ﴾ ]ًإدغامــا حمــضا ]١١:يوســف دون  ً
  .اختالس وال إشامم
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 :اإلمالة
  . أي كلمة يف القرآنأبو جعفر  أويقللمل يمل

﴿  يف ومل يمل فتحة الراء    ﴾ ] بل ضم امليم وفتح الراء]٤١هود آية ،.  

 :هـاء الكناية
ِّ مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف  ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ َ

﴿ :أرقـنـه إال  إمتحركني،  ﴾ ]٧٥:آل عمـران[، ﴿  ﴾ ]٢٠:الـشورى[و ]١٤٥:عمـران آل[ ،

﴿   ﴾]١١٥:النساء[ ،﴿    ﴾ ]وأسـكن ابـن وردان هـاء اهلـاءبإسكان  ،]١١٥:النـساء ،
﴿   ﴾]وكرسها مع الـصلة ابـن مجـاز]٥٢:النور ، ﴿    ﴾  ، وكالمهـا كـرس القـاف
﴿أسكن ابن مجاز هاء و    ﴾] ووصلها بواو ابن وردان،]٧:الزمر﴿    ﴾.  

﴿أ رق     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء رصبق ]٦٩:الفرقان.  

﴿ أرق      ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾ ]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 

﴿ ابن مجاز روىو   ﴾]مع الصلة، ورواها اهلاء كرس ب ]٣٦:الشعراء[و]١١١:األعراف
﴿دون صلة ابن وردان بكرس اهلاء   ﴾.   

 ﴿روى ابن وردان     ﴾]دون صلة ]٣٧:يوسف.  
                                          

 .١٠١ ص للضباعاإلضاءة ،٢٣ ص٢ ج اجلزري يف القراءات العرش البن النرش)١(
 .٦٣ص ،اإلضاءة٢٣٨ص يزراجل بنال التيسريحتبري  بعدها، وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش )٢(
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 :اهلمز املفرد
 حرف مد من مةلكلل ًماال  أوً أو عيناً كل مهزة ساكنة سواء كانت فاءأبو جعفربدل أ

﴿ :نحوجنس حركة ما قبلها   ﴾،﴿    ﴾،﴿   ﴾،﴿  ﴾.  
﴿ :وقد استثنى من اإلبدال     ﴾]و، ]٣٣:البقرة﴿      ﴾ ]٢٨:القمر[ ،]٥١:جراحل[.  

﴿:ًوأبدل اهلمزة ياء وأدغمها يف الياء بعدها يف لفظ   ﴾]قرأت ]٧٤:مريم:﴿   ﴾  . 
ًأبدل اهلمزة واوا ثم قلبها ياء وأدغمها يف الياء بعدها يف لفظ ًمعرفا  ًسواء كان )رؤيا( ً

ًأم منكرا أم مضافا نحو ً: ﴿    ﴾. 
ًال إذا كان سكونه أصليا، فإذا كان سكونه عارضا فال يبدله دل اهلمز الساكن إوال يب ً

﴿ :كام لو وقف عىل نحو     ﴾ ،﴿  ﴾ . ولكنه يبدل مهزة﴿    ﴾ وقفا ألن ً
  .ًسكونه أصليا وحرك للتخلص من التقاء الساكنني

  : ًأما اهلمز املتحرك، فإذا كان اهلمز متحركا وما قبله متحرك فأنواع
ٍفإذا كان اهلمز مفتوحا وما قبله مضموم أو مكسور فيبدله حرف مد جمانس حلركـة  ُ ً

﴿ :ما قبله نحو    ﴾ ﴿   ﴾،﴿   ﴾ قرأت:﴿   ﴾. 
ًوإذا كان اهلمز مضموما وما قبله  مكسور وبعده واو فأبو جعفر حيذف اهلمز ويضم 

﴿: ما قبله من أجل اهلمز نحو       ﴾قرأ ت:﴿      ﴾.  
: نحــو ًفــإذا كــان اهلمــز مــضموما ومــا قبلــه مفتــوح فــأبو جعفــر حيــذف اهلمــز

﴿   ﴾. 
: ًوإذا كان اهلمز مكسورا وما قبله  مكسور وبعده ياء فأبو جعفر حيذف اهلمز نحـو

﴿     ﴾ قرأت:﴿    ﴾.   
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﴿فتوح يف لفظ ًوإذا كان اهلمز مفتوحا وما قبله  م    ﴾ سواء كـان ،حيث ورد ً
  فـأبو جعفـر يـسهل ً، برشط أن يكون مقرونا هبمزة اسـتفهامًجمردا أم اتصل به ضمري

﴿ :اهلمز نحو υ  ﴾. 
  :ًوإذا كان اهلمز متحركا وما قبله ساكن فأنواع

: لها فيها نحوما يكون قبله ياء ساكنة، فأبو جعفر يبدل اهلمز ياء ويدغم الياء التي قب
﴿    ﴾قرأ ت:﴿   ﴾.  

: ما يكون قبله زاي، فأبو جعفر ينقل حركة اهلمـز إىل الـزاي وحيـذف اهلمـز نحـو
﴿   ﴾قرأ ت:﴿  ﴾ويشدد الزاي . 

  : ما يكون قبله ألف، فأبو جعفر يسهل اهلمزة بني بني وذلك يف ألفاظ
﴿ بتسهيل اهلمزة يف أرفق † ﴾مع إثبات األلف بعد اهلاء، واملد هنـا  حيث ورد ،

  . القرص فيه فيتعني،من باب املد املنفصل
∴ ﴿ وكذلك   ﴾وله يف حرف املد التوسط وهو املقدم، أو القرص حيث ورد ،. 

﴿قرأ و    ﴾ ]سـهل بـحذف الياء بعد اهلمـزة، و]٤:الطالق[ و]٢:املجادلة[ و]٤:األحزاب 
ًمع التوسط أو القرص وصال، أما وقفا فله ثالثة أوجه اهلمزة  بـالروم مـع التـسهيل  .١ً
•﴿ التوسط ﴾ القرصبالروم مع التسهيل . ٢ ﴿• ﴾  إبداهلا ياء ساكنة مع املـد. ٣  
﴿ الالزم   ﴾.  

                                          
 .١٠٠اإلضاءة للضباع ص  )١(
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﴿: نحـوًومهز أبو جعفر ألفاظا مل هيمزها حفـص    ﴾ ]و ]٤:اإلخـالص﴿   ﴾ 
﴿ أر وق.ع حيث وق     ﴾  مع املد املتصلهبمزة بعد األلف .  

  :اهلمزتان من كلمة  
مفتوحة أو مكسورة  األوىل منهام مفتوحة والثانية ،إذا اجتمعت مهزتان يف أول كلمة

 فيكـون ،هام يسهل اهلمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بيـنأبا جعفرفإن أو مضمومة 
 .زة مسهلة بني بنيالنطق هبمزة حمققة فألف فهم

، -  ومتد بمقدار حركتني–هو إثبات ألف تفصل بني اهلمزتني املتالصقتني :واإلدخال
﴿:فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل      ﴾ تكون بإثبات ألف بـني اهلمـزة األوىل 

﴿املحققة والثانية املسهلة     σ.  ﴾، ﴿  . ﴾ ،﴿    4 . ﴾ .  

﴿ وكذلك لفظ . ﴾ حيث ورد .  
   :يف ألفاظ هيوزاد مهزة استفهام 

١.﴿  .σ ﴾ ]٤٩: ، الشعراء٧١: ، طه١٢٣:األعراف[ .   

٢.﴿    σ ﴾  ]٥٨: الزخرف[ .  

 ٣. ﴿   •. ﴾  ]١٩ :الزخرف[  

٤.﴿   ﴾ ]دم وهو املق اإلبدال.١:وله يف مهزة الوصل وجهان  ]٨١:يونس.  

﴿ التسهيل مثل. ٢      ﴾.  
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 :اهلمزتان من كلمتني
اهلمزة  مهزتا قطع يف كلمتني، بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمة األوىل و إذا التقت-١

هيل سبتـ أبـو جعفـر   فقرأهـاالثانية أول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركـة
﴿ :نحو ثانيةاهلمزة ال     ﴾،﴿           ﴾، ﴿     ﴾.  

   : وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي-٢
﴿: ومل يـرد إال يف قولـه تعـاىل، أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة-أ        

   ﴾فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو .  
﴿: نحو،ة والثانية مكسورة أن تكون األوىل مفتوح-ب        ﴾ فيسهل اهلمزة 

  .الثانية بني اهلمزة والياء
﴿:والثانية مفتوحة، نحو أن تكون األوىل مكسورة -ج       ﴾   فيبدل اهلمزة

 . مفتوحةًالثانية ياء
﴿ : نحو، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د        ﴾يبدل اهلمزة  ف

  .ًالثانية واوا مفتوحة
ـ  ﴿ : أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو- ه      ﴾  ففيها وجهان مها :  

ً إبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة وهو املقدم أداء-١ ً .  
  . تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء-٢

 .مكسورة بعدها مهزة مضمومةومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة 
 فإن وقفت عىل األوىل وابتدأت ،ل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقطيوحمل التسه

   .بالثانية فال بد من التحقيق
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 : النقل
 وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمـزة مـن اللفـظ 

  : بالنقل يف األلفاظ التاليةأروقد قبعد نقل حركتها إىل احلرف الساكن الذي قبلها، 
- ﴿   ﴾  ]فيقرأه بفتح الدال منونة دون مهزة بعده ]٣٤: القصص .  
-﴿ ِ   ﴾ ]إذا كرس اهلمزة ثم نقل حركتها إىل النون وحذف اهلمزة، و ]٣٢:املائدة

(وقف عىل   (بـأبتدا )     (مكسورة.  
﴿ وكذلك     ﴾ ]بنقـل ضـمة اهلمـزة إىل الـالم قبلهـااأهـ فقر]٥٠:الـنجم ،  

﴿إدغام التنوين يف الالم املضمومة و    ! ﴾، وإذا وقف عىل لفظ﴿  ﴾ه فان ل 
﴿ ثالثة أوجه يف االبتداء بـ   ﴾هي :       

 ﴿.أ   ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمزة مضمومة ٍ ٍ ٍٍ   . وهو املقدمٍ
﴿ .ب   ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ .  
﴿ .ج  ﴾ ٍثم واو مدية بالم مضمومة.  
  ﴿ابن وردانروى  -  ﴾  ،سقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالمأحيث وقع. 
ــن وردانروى  -  ﴿اب   ﴾  ]ــونس  بفــتح الــالم دون مهــزة اهــوا ر]٥١،٩١ :ي
 :ً ألفا وفيها وجهاناإبداهل. أ:ة الوصل وجهانويف مهز،بعدها
  ً حركات وهو املقدم وذلك اعتدادا باألصل وهو سكون الالم٦مدها . ١
﴿ ًقرصها حركتني اعتدادا بالفتحة.٢  ﴾.  



 

 أصول قراءة أيب جعفر  ٢٧٦
 

﴿التسهيل . ب σ ﴾. 
﴿- ابن وردان ﴾ ]سقط اهلمزة ونقل ضمتها  إىل الالمأ ]٩١:آل عمران. 

 :ياءات اإلضافة
تـدل عـىل املـتكلم و  عن أصول الكلمة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
﴿فتقول يف   ﴾ :ِّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هِّك وإنِّ وإنِ
: مفتوحة، نحوًسواء كانت اإلضافة الواقعة قبل مهزة القطع  بفتح ياء أبو جعفر قرأ
﴿      ﴾أو مكسورة، نحو  :﴿      ﴾ نحو أو مضمومة :﴿     ﴾ أو قبل 

﴿ :مهزة الوصل مع الم التعريف، نحو         ﴾أو بدوهنا، نحو  :﴿    
    ﴾،ام ييل كام فيباإلسكان  بعضها اآلخرأرق و.نيإال فيام استث:  
﴿ كن الياء يف كلمةأس   ﴾ ]٢٨:نوح[. 
﴿ سكن الياء من كلمةأ ﴾ حيث وقعت التي ليس بعدها مهزة قطع. 
﴿ ياءو ﴾ ٦:الكافرون[و]٢٣،٦٩:ص[و]٢٠:النمل[و ]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[ يف[. 

  :يـاءات الزوائد

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ،ًطرفة املحذوفة رسام للتخفيـف هي املت:والياء الزائدة
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،

﴿ :ً يف عدد من األلفاظ وصال فقط نحـوأبو جعفروقد أثبتها           ﴾ 
 ﴿وكذلك.]١٨٦:البقرة[    ﴾ ]٣٦:النمل[وقفاً وصال حمذوفةةأثبتها مفتوح ً .  



 

 أيب جعفرة ءراقأصول  ٢٧٧

﴿ أروق             ﴾ ]ًووقفـا ً وصالةبإثبات الياءساكن ]٦٨:الزخرف ،
ًوأثبتها وصال ووقفا ﴿ يف  ًمع فتح الياء وصـال ً            ﴾ ]٩٣:طـه[، ﴿  

        ﴾ ]املصحف الكويففهي ثابتة يف املصحف املدين حمذوفة يف ، ]٢٣:يس.  
  .وسيأيت بيان ذلك بالتفصيل يف الفرش

 :الوقف عىل مرسوم اخلط
﴿قرأ     ﴾ ًحيث وقعت بفتح التاء وصال، ووقف عليها باهلاء ﴿    ﴾.  

 ،ً بكيفية ختالف حفصاأبو جعفرها أرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 
 ،به هلانة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي يتوال تندرج ضمن مباحث أصول القراء

  :وهذه األلفاظ هي
 ﴿ن اهلاء من لفظ اسكإ -  ،  ،   ﴾ و ﴿ ،   ، ﴾.   
﴿ أر ق-   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
﴿ أر ق-    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 
ا يف كلمتني إذا كـان أول الكلمـة الثانيـة  ضم الساكن األول من كل ساكنني التقي-

﴿: نحو،مهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة       ﴾  ]و]٢١، ٢٠:اإلرساء ﴿    ﴾ 
  .، ويكرس األول فيام عدا ذلك ]٥٦ :اإلرساء[ 

﴿ : يفاإلشاممقرأ ب >﴾،﴿  +﴾. 
 جزء الضمة يف البداية ،ةهو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرس: واإلشامم

 . ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها،وهو األقل، ويقدر بثلثها



 

 راءة يعقوبقأصول   ٢٧٨

 
 احلـرضمي  بن زيـد بـن عبـداهللا بـن أيب إسـحاقهو اإلمام أبو حممد يعقوب بن إسحاق

 .مقرئ أهل البرصة بعد أيب عمرو بن العالء موالهم البرصي 

 أيب األشـهب جعفر بـن حيـان وعىل، قرأ القرآن عىل أيب املنذر سالم بن سليم:شيوخه 
 ، وشـعبة، وسـمع مـن محـزة الزيـات، وشـهاب بـن رشنفـة،مون ومهدي بن مي،العطاردي

 ، وأيب عقيل الدورقي، وزائدة، ومهام بن حييى، وسليم بن حيان،وهارون بن موسى النحوي
  .واألسود بن شيبان

 ، والوليـد بـن حـسان، وحممد بن املتوكل رويـس،قرأ عليه روح بن عبد املؤمن :تالميذه
 . وخلق سـواهم، وأبو عمر الدوري،و حاتم السجستاين وأب،وأمحد بن عبد اخلالق املكفوف
 وحممد بن يونس ، وإسحاق بن إبراهيم، وأبو قالبة الرقايش،وحدث عنه أبو حفص الفالس

  .الكديمي
 هو أعلم من رأيت بـاحلروف واالخـتالف يف القـرآن وعللـه :قال أبو حاتم السجستاين

 .ومذاهبه ومذاهب النحو
 أبـوه يعقوب من أهل بيـت علـم كـان: ، قال أبو حاتمق هو صدو: وقال أمحد بن حنبل

 .من القراءوجده 
- إمام أهل البرصة باجلامع ال يقرأ إال بقراءة يعقوب رمحه اهللا تعاىل :قال طاهر بن غلبون

 .- اجلهريةيعني يف الصلوات
 . كان يعقوب أقرأ أهل زمانه وكان ال يلحن يف كالمه: وقال عيل بن جعفر السعيدي



 

 يعقوبة ءراق أصول  ٢٧٩

 والقـرآن ، بالعربية ووجوههـاً مل ير يف زمن يعقوب مثله كان عاملا:و القاسم اهلذيلوقال أب
 بلغ من زهده أنه رسق رداؤه عن كتفه يف الـصالة ومل ،ً زاهداً ورعاً نقياً تقياً فاضال،واختالفه

 . وبلغ من جاهه بالبرصة أنه كان حيبس ويطلق،يشعر ورد إليه ومل يشعر لشغله بالصالة

  . للهجرة ويف يف ذي احلجة سنة مخس ومئتنيت :وفاته
 بـن املتوكـل اللؤلـؤي  حممـدأحدمها أبـو عبـد اهللا:  نيراوييعقوب لواختار ابن اجلزري 

 وثانيهام أبو احلسن روح بن عبد املؤمن اهلذيل موالهم البـرصي ، ،البرصي املعروف برويس
ً  غالبا بينهام يسري ولذا عزوت واخللف-ورويس مقدم يف األداء-رويا عنه القراءة بال واسطة 

 . يعقوبإىل شيخهام
  .ًوإذا كان أحدمها خيالف حفصا واآلخر يوافقه، ذكرت املخالف فقط

     

                                          
  ص١ ج ، معرفة القـراء الـذهبي٥٢ ص٢ معجم األدباء ج٣٨٦ ص٢بن اجلزري جغاية النهاية، ا)١(

ص ٦، وفيات األعيـان ج ٣٠٤ ص ٧،طبقات ابن سعد ج ١٦٩ ص١، سري أعالم النبالء ج١٥٧
   .١٩٥ص٨، األعالم ج١٤ص٢ شذرات الذهب ج٣٨٢ص١١، هتذيب التهذيب ج ٣٩٠



 

 راءة يعقوبقأصول   ٢٨٠

 
 مقرئ حـاذق ، املعروف برويساملقرىء  بن املتوكل اللؤلؤي البرصيحممد أبو عبد اهللا    

  .ضابط مشهور
 . وهو من أحذق أصحابه: قال الداين،احلرضميًأخذ القراءة عرضا عن يعقوب  :شيوخه
د اهللا الـزبري بـن بـ واإلمام أبـو ع،ًروى القراءة عنه عرضا حممد بن هارون التامر :تالميذه

 .أمحد الزبريي الشافعي
ً مشهورا جليال، ورو-ًيعني رويسا- كان :قال األستاذ أبو عبد اهللا القصاع  ، عن فارسيً

ً كان رويس يأخذ عن املبتدئني بتحقيق اهلمـزتني معـا يف :لتامر قال يل أبو بكر ا،عن السامري
(نحو       (و )      (وكان يأخذ عىل املاهر بتخفيف اهلمـزة الثانيـة، ونظائره ، 

  .ً وأقرأين التامر بتحقيق اهلمزتني معا:قال السامري
روف فهـو ممـا انفـرد بـه  والتحقيـق عـن رويـس يف اهلمـزتني غـري معـ:ال ابن اجلزريق

 . واهللا أعلم،السامري
 قرأ معنا وختم ، نعم: فقال؟ سألت أبا حاتم عن رويس هل قرأ عىل يعقوب:قال الزهري

 وكـان ، وأحسنت يـاالك، هات ياالك: وكان يعقوب يقول له وقت أخذه عليه،عليه ختامت
  .ينزل يف بني مازن 

 .للهجرة   ني تويف بالبرصة سنة ثامن وثالثني ومائت:وفاته

                                          
،هتذيب التهذيب ٢١٦ ص١لكبار الذهبي ج ، معرفة القراء ا٢٣٤ ص٢غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(

   .١٤٨ ص ١ ،النرش ابن اجلزري ج ٢٤٨ ص١،معجم حفاظ القرآن ملحيسن ج٤٢٤ ص ٩ج 



 

 يعقوبة ءراق أصول  ٢٨١

 
قري جليل ثقـة ضـابط م أبو احلسن روح بن عبد املؤمن اهلذيل موالهم البرصي النحوي

 .مشهور
وهـو مـن -عرض عىل يعقوب احلرضمي و ،أيب املنذربن قرأ القرآن عىل سالم  :شيوخه
 ، وابنه عبيد اهللا بن معاذ، ومعاذ بن معاذ، وروى احلروف عن أمحد بن موسى،-جلة أصحابه

 وعـن حممـد بـن ، ومحاد بن شعيب صاحب خالـد بـن جبلـة، كلهم عن أيب عمرو،حمبوبو
.بن عيينةسفيان  وسمع من ،صالح املري صاحب شبل

عليه الطيب بن احلسن بن محدان القايض :تالميذه  وأبـو بكـر حممـد بـن وهـب ، عرض 
أبـو  و، الوكيـل وأمحد بـن حييـى، وأمحد بن يزيد احللواين، وحممد بن احلسن بن زياد،الثقفي

 وعبـد اهللا بـن حممـد ، وعيل بـن أمحـد بـن عبـد اهللا اجلـالب،الزبري بن أمحد الزبرييعبداهللا 
 وسمع منـه احلـروف حـسني بـن بـرش بـن ، واحلسن بن مسلم، ومسلم بن سلمة،الزعفراين

   .وسمع منه أمحد بن الصقر بن ثوبان، "صحيحه" وروى عنه البخاري يف ،معروف الطربي
 .مات سنة أربع وثالثني ومائتني ، :وفاته

  

 

                                          
 ،هتذيب التهذيب ٢١٤ ص١ ، معرفة القراء الكبار الذهبي ج٢٨٥ ص١غاية النهاية ابن اجلزري، ج)١(

   .١٤٨ ص ١ ،النرش ابن اجلزري ج ٢٤٥ ص ١،معجم حفاظ القرآن ملحيسن ج٢٩٦ص٣ج 



 

 راءة يعقوبقأصول   ٢٨٢

 

 :البسملة
  :ثالثة أوجه له بني السورتني املتتاليتني

  .البسملةب الفصل.١
  .السكت بال بسملة، وهو املقدم.٢
  .الوصل بال بسملة.٣ 

وز هلم حد بني الناس والفاحتة وأن اجلميع جيَوقد علمت أن ال سكت وال وصل أل
  . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي.بني األنفال وبراءة  الوقف والسكت والوصل 

:الـمـد والقرص 
، وروي عنـه مــده ثـالث، والعمــل عــىل ) حركــات٤(التوسـط  : املـد الـمتــصل

 .)حركتان( القرص :املد املنفصل  .األول

                                          
  .٣٠، الرسالة للنحاس ص٤٩ صلعبد الرزاق عيل إبراهيم ، عد آي القرآن مرشد اخلالن إىل معرفة)١(
ومقـدار " :٢٦٠ ص١قـال ابـن اجلـزري يف النـرش ج، ٩٣ص  اإلضاءة يف أصول القراءة للضباع )٢(

ًن أئمتنا قـديام املتصل اإلشباع حلمزة وورش والتوسط للبقية وهو الذي استقر عليه رأي املحققني م
  .)فويق التوسط( حركات ٣، وقال شيخنا النحاس يف الرسالة ص يمد ً"وحديثا

  .٩٣ص اإلضاءة يف أصول القراءة للضباع )٣(



 

 يعقوبة ءراق أصول  ٢٨٣

 :السكت واإلدراج  
 ﴿عليهــا سكتيــ ومل أدرج املواضــع التاليــة       ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

ــــــاء،  ﴿اإلخف         ﴾ ]ــــــس ﴿  ،]٥٢:ي   ﴾ ]ــــــة ﴿ ،]٢٧:القيام  

 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني .  

 :اإلدغام واإلظهار
ÿ  ﴿ يفًوصال النون يف الواو أدغم       ﴾ ،و﴿       ﴾. 

﴿  يفالذال يف التاء روح دغمأ   ﴾ كيف وقعت.  

 :اإلدغام الكبري
﴿ :وأدغم يعقوب الباء يف الباء يف          ﴾]٣٦:النساء[.   

﴿ :والنون يف النون يف      ﴾ ]ًمدا مشبعا مع مد الواو ]٣٦:النمل ً.   

﴿ :والتاء يف التاء يف      ﴾]وابتداء كحفصً وصال]٥٥:النجم ،ً.   

﴿:  الباء يف الباء يف ً واحداً وأدغم رويس قوال       ﴾]١٠١:املؤمنون[.   

                                          
ً وجها واحـداولرويس املد املشبع)١(  ٢ البـدور الزاهـرة للقـايض ج  يف حـرف املـد قبـل املـدغم، انظـرً

  .٦١١ص



 

 راءة يعقوبقأصول   ٢٨٤

﴿ :الكاف يف الكاف يف ثالثة مواضـعو        ﴾]و ،]٣٣:طـه﴿         ﴾ 
﴿و، ]٣٤:طه[    ﴾ ]٣٥:طه[.  

﴿ :والتاء يف التاء يف      ﴾]وابتداء كحفصً وصال]٤٦:سبأ ،ً.  

﴿ :ً يف ستة عرش موضعا الوجهانرويسلو    ﴾ وهو ثامنية -  مجيع ما يف النحل
﴿ و- مواضع    ﴾ ]و]٣٧:النمل ،﴿     ﴾ و.  أربعـة مواضـع يف الـنجم﴿    

    ﴾ ]ــــــــــــرة ﴿، و]٢٠:البق          ﴾]ــــــــــــرة ﴿ ، و]٧٩:البق    
   ﴾]١٧٦:البقرة[. 

 :اإلمالة
 القارئ األلف بحالة متوسطة نطق في،أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء

 الوسط حتت سوداء كبرية مطموسةبني األلف والياء،  وجعلت مصطلح ضبطها نقطة 
  .ه من احلركةتمع تعري) •(احلرف املامل 

∧﴿:األلف يف و فتحة امليميعقوب أمال  ﴾ ]األولوضعامل ]٧٢:اإلرساء .   
﴿ :يعقوبأمال   ﴾]وأمال رويـس دون روح  ]٤٣: النمل﴿  ﴾ كلـه حيـث 
  .وقع 

                                          
﴿يؤخذ لرويس اإلدغام بال خالف يف:٣٦وقال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)١(     ﴾  مواضع 

﴿و الثامنية،    ﴾ ]و]٣٧:النمل ،﴿         ﴾] و]٢٠:البقرة،﴿    ﴾  أربعة مواضع يف النجم
﴿و .         ﴾]والراحج اإلظهار يف ،]١٧٦:البقرة ﴿          ﴾]ويزاد لـه ]٧٩:ةالبقـر ،

﴿ اإلدغام يف      ﴾]٤١:عرافاأل[.  
  .٩٥ ص للضباعاإلضاءة ،٢٣ ص٢ ج  يف القراءات العرش البن اجلزريالنرش)٢(



 

 يعقوبة ءراق أصول  ٢٨٥

ÿ  ﴿ :الياء يف  روحأمالو     ﴾.   
﴿  فتحة الراء يف يعقوبمل يمل    ﴾ ] وفتح الراء، بل ضم امليم]٤١:هود . 

 :هـاء الكناية
ِّ مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف  ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ َ

﴿ :أرقـنـه َأال  إمتحركني،  ﴾ ]٧٥:آل عمـران[، ﴿   ﴾ ]٢٠:الـشورى[و ]١٤٥:عمـران آل[ ،
﴿   ﴾]١١٥:النساء[ ،﴿    ﴾ ]١١٥:النساء[، ﴿    ﴾]دون صلة، اهلاء رسبك ،]٢٨:ملالن 
﴿   ﴾]وكرس القاف]٥٢:النور ، َ َ َ.  

﴿ يسوروى رو   ﴾] دون صلة اهلاء رسبك ]٧٥:طه .  
﴿ :وقرص رويس اهلاء يف   ﴾] ٨٣:يس[، ]٨٨:املؤمنون[، ]٢٤٩ ،٢٣٧:البقرة[.  

﴿أ رق     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان.  
﴿ أرق     ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾ ]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
﴿ أرق    ﴾]دون صلةاهلاء مزة ساكنة وضم هب ]٣٦:الشعراء[و]١١١:األعراف.  

:ز املفرداهلم 
ــصمتا ــد املخــرج شــديدا جمهــورا م ــا بعي ــت اهلمــزة حرف ــا كان ًمل ً ً ــال العــرب،ً    م

ـــرأ ـــذف، وق ـــل أو احل ـــسهيل أو النق ـــدال أو الت ـــا باإلب ـــزة إم ـــف اهلم   إىل ختفي
  .ًلفاظا ال هيمزها حفصَ كام مهز أ،ظ معينةالفَذلك يف أب يعقوب

                                          
 .٩٣ص ،اإلضاءة٢٣٨ص يزراجل  بنال التيسريحتبري  بعدها، وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش )١(



 

 راءة يعقوبقأصول   ٢٨٦

﴿: مهز يعقوب   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾  حيث وقع.   

﴿ أروق     ﴾  مع املد املتصلهبمزة بعد األلف .  

﴿ قرأ   ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿   ﴾ ]بعد اجليمة هبمز،]١٠٦:التوبة . 

﴿قرأ و     ﴾ ]عد الياء بهبمزة ساكنة ]١٤:احلجرات.  

﴿قرأ و    ﴾ ]اهلمزة بـحذف الياء بعد]٤:الطالق[ و]٢:املجادلة[ و]٤:األحزاب .  
﴿ قرأ   ﴾  ]بحذف اهلمزة وضم اهلاء  ]٣٠ :التوبة.   
﴿ قرأ      ﴾  ]ًل اهلمزة الساكنة ألفاابدبإ  ]٩٦ :األنبياء[ و  ] ٩٤ :الكهف.  

 : النقل
 وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمـزة مـن اللفـظ 

  : بالنقل يف األلفاظ التاليةأروقد قرف الساكن الذي قبلها، بعد نقل حركتها إىل احل
﴿  يعقوبقرأ      ﴾ ]إدغـام  و ، بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلهـا]٥٠:النجم

﴿التنوين يف الالم املضمومة     ! ﴾، وإذا وقف عىل لفظ﴿  ﴾ثالثـة هن لـإ ف 
﴿ أوجه يف االبتداء بـ ! ﴾هي :        

 ﴿.أ   ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمزة مضمومة ٍ ٍ ٍٍ   . وهو املقدمٍ
﴿ .ب   ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ .  

                                          
 .٩٤اإلضاءة للضباع ص  )١(



 

 يعقوبة ءراق أصول  ٢٨٧

﴿ .ج      ﴾ ٍثم واو مدية بالم مضمومة.  
﴿روى رويسو       ﴾ ]٥٤:الرمحن[ة إىل النون وإسقاط اهلمزةبنقل حركة اهلمز.  

  :اهلمزتان من كلمة  
الثانية أما  و،مفتوحةال بد أن تكون  األوىل منهام ،إذا اجتمعت مهزتان يف أول كلمة

 هامسهل اهلمـزة الثانيـة مـنيـرويـس فـإن فتكون مفتوحة أو مكـسورة أو مـضمومة، 
﴿:نحو      ﴾ ملـسهلة تكون اهلمـزة األوىل املحققـة والثانيـة اف﴿    σ  ﴾، 
﴿   ﴾ ،﴿    4 ﴾ .  

 ﴿قرأ   ﴾ الثانيةاهلمزة تسهيل ب حيث ورد. 
﴿وروى روح    ﴾ ]ــشعراء٧١: ، طــه١٢٣:األعــراف ــني عــىل  ]٤٩: ، ال هبمــزتني حمققت

  .ستفهاماال

﴿روىكام      ﴾  ]٤٤: فصلت[بتحقيق اهلمزتني. 
    :-حققها روح وسهل الثانية رويس-التالية لفاظ األيف وب مهزة استفهام وزاد يعق

١. ﴿   ﴾ ]٢.             ]٨١:األعراف.﴿   ﴾ ]١١٣:األعراف[. 

 ٣. ﴿   ﴾ ]٤              .]٢٠:األحقاف.﴿  ﴾ ]١٤:القلم[. 

﴿:ستفهام نحـووما تكرر فيه اال             ﴾  سـتفهام يف باالقـرأه يعقـوب
 ويف العنكبـوت يف النمل باالستفهام يف الكلمتني،األول واإلخبار يف الثاين إال أنه قرأ 

  .كحفص 



 

 راءة يعقوبقأصول   ٢٨٨

 :اهلمزتان من كلمتني
اهلمزة  و، مهزتا قطع يف كلمتني، بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمة األوىل إذا التقت-١

 ثانيـةاهلمـزة الهل سي يس  فرو؛الثانية أول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركة
﴿ :نحو     ﴾،﴿            ﴾، ﴿     ﴾وروح كحفص ،.  

   : هي)وروح كحفص( عند رويس  وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت-٢
﴿: ومل يـرد إال يف قولـه تعـاىل، مفتوحة والثانية مضمومة أن تكون  األوىل-أ     

  ﴾فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو .  
﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب        ﴾ فيسهل اهلمزة 

  .الثانية بني اهلمزة والياء
﴿: نحووالثانية مفتوحة، أن تكون األوىل مكسورة -ج       ﴾   فيبدل اهلمزة

 . مفتوحةًالثانية ياء
﴿ : نحو، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د        ﴾ فيبدل اهلمزة 

  .ًالثانية واوا مفتوحة
ـ  ﴿ : أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو- ه      ﴾  ففيها وجهان مها :  

ًبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة وهو املقدم أداء إ-١ ً .  
  . تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء-٢

 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة
 فإن وقفت عىل األوىل وابتدأت ،ل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقطيوحمل التسه

  .يقبالثانية فال بد من التحق



 

 يعقوبة ءراق أصول  ٢٨٩

  :ياءات اإلضافة
تدل عـىل املـتكلم و  عن أصول الكلمة، زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
﴿فتقول يف   ﴾ :َّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ
: مفتوحة، نحوًسواء كانت ياء اإلضافة الواقعة قبل مهزة القطع إسكان  بيعقوب قرأ
﴿      ﴾أو مكسورة، نحو  :﴿      ﴾ نحـو أو مـضمومة :﴿     ﴾  بـال

﴿ : نحول التعريفا دونمهزة وصل  كذلكو استثناء،        ﴾ إال فيام اسـتثني ،
﴿ : مهزة الوصل مع الم التعريف، نحوقبلوفتحها          ﴾  إال فيام استثني

﴿إال  ما مل يقع بعده مهزة قطع أو وصل باإلسكان أرق و،    ﴾] أذكـر ]١٦٢:األنعـام 
  :منها ما ييل

﴿ كن الياء يف كلمةأس   ﴾ ]٢٨:نوح[ و]٢٦:احلج[ و]١٢٥:البقرة[.  

﴿ سكن الياء من كلمةأ ﴾ حيث وقعت. 

﴿ ياءو ﴾ ٦:الكافرون[و]٢٣،٦٩:ص[و]٢٠:النمل[و ]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[ يف[. 
  .ً حفصا يف موضعه يعقوب خالف فيهاةسأنبه عىل كل ياء إضاف:ملحوظة

  :يـاءات الزوائد

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ،ً هي املتطرفة املحذوفة رسام للتخفيـف:والياء الزائدة
  .سميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحفو وحذفها،



 

 راءة يعقوبقأصول   ٢٩٠

سواء كانت يف وسط اآلية أو رأسها إال  ًووقفاً وصال الياء الزائدة يعقوبوقد أثبت 
﴿ :نحــومــا اســتثني       ﴾ ]٤٠:البقــرة[، ﴿     ﴾ ]٤١:البقــرة[،  ﴿       

   ﴾ ،﴿    ﴾ ]٢٣:يــس[،﴿      ﴾ ]ــاء ، ]٢٥:يــس ــف بإثبــات الي ووق
ــساكنني نحــو ــذفها وصــال اللتقــاء ال ﴿ :ًوح   ﴾ ]ــرة   ،]١٤٦:النــساء[ ، ]٢٢٩:البق

﴿     ﴾ ]ــدة ﴿  ،]٣:املائ    ﴾ ]ــام ﴿ ،]٥٧:األنع  ﴾ ]ــونس ﴿ ،]١٠٣:ي   ﴾ 
  . ]٢٣:يس[

 . موضعهً خالف فيها حفصا يفزائدةسأنبه عىل كل ياء :ملحوظة

  :الوقف عىل مرسوم اخلط
 :نحو  مفتوحة يف آخر األسامءًبالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاءوقف يعقوب  

﴿     ﴾]يقف عليها ]٣٢:الزخرف :﴿   ﴾ ،﴿     ﴾ ]٤٣ :الدخان[ 
﴿: وقف عليها  ﴾ ،وكذلك﴿     ﴾ حيث وقعت: ﴿    ﴾.  

 ﴿ف عىل الياء من ووق    ﴾اختبارا حيث وقع ً .  

﴿يف  لفاألبووقف      ﴾]٣١:الرمحن[ و]٤٩:الزخرف[و ]٣١:رالنو[. 

                                          
بتنوين ثم دخل عليها الكـاف للتـشبيه فهـي منونـة ) ٍّأي(لياء أن أصل الكلمة  ووجه الوقف عىل ا)١(

ًبحذف التنوين؛ ألن التنوين حيذف وقفا، وإنام كتبت ) َأي(، فوقف يعقوب عىل )ٍّكعيل: (جمرورة مثل
 .١٥٠ًيف املصحف نونا عىل لفظ الوصل، انظر الوايف للقايض ص



 

 يعقوبة ءراق أصول  ٢٩١

﴿: وقف هباء الـسكت عـىل الكلـامت اخلمـس االسـتفهامية وهـي ﴾ و﴿ ﴾ 
﴿و ﴾ و﴿ ﴾و ﴿ ﴾حيث وقعت. 

ًرا أم مؤنثـا يف لفـظ الضمري املفرد الغائب سواء كـان مـذكوعىل ً ﴿ ﴾و ﴿ ﴾ 
، وقد ذكرهتا يف أول البقرة فقط لكثرة دوراهنا يف القرآن الكريم، بينام ذكرهتا حيث وقعا

 ﴿ :يف الفرش إذا كانت مسبوقة بـالواو أو الفـاء أو الـالم نحـو   ،  ،   ﴾ و ﴿ 
  ،    ،  ﴾.  

مجـع املؤنـث الغائـب يف نحـو ضـمري  النـون املـشددة مـنوكذا عـىل:﴿    ﴾
﴿و  ﴾و﴿     ﴾ رشط أن يكون ما قبل النون هاء الضمريب  .  

ــاء ــىل ي ــذا ع ــتكلموك ــشددة امل ــة امل ــو املبني ﴿ : يف نح  ﴾ و﴿  ﴾ و﴿  ﴾ 
﴿و   ﴾.   

َّثـــم( لفـــظ ووقـــف رويـــس عـــىل  : نحـــوكتهبـــاء الـــس املفتوحـــة الثـــاء) َ
﴿ ﴾،﴿  ﴾،ــــةو ــــامت التالي ــــىل الكل ــــذلك ع ﴿: ك     ﴾ و﴿     ﴾ 
﴿و     ﴾.  

                                          
﴿قف روح عىل و: ٧٧قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص )١( ﴾و ﴿ ﴾كحفص دون هاء سكت . 
 .ًالراجح لرويس عدم احلاق اهلاء فيها وقفا: ٧٨قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص )٢(

لروح الوقف هباء السكت  مل يذكر يف الدرة وال يف التحبري:٧٩قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص  و
﴿ :يف مجع املذكر السامل وما يلحق به نحـو   ﴾و ﴿     ﴾و ﴿   ﴾ ولكـن طـرق روح 

 .يقتيض إثبات هاء السكت النه من طريق املستنري البن سوار، وبذلك نأخذ
 .ًالراجح لرويس عدم احلاق اهلاء فيها وقفا: ٧٧قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص )٣(
 .ًاق اهلاء فيها وقفاالراجح لرويس عدم احل: ٧٨قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص )٤(



 

 راءة يعقوبقأصول   ٢٩٢

﴿: منًوحذف اهلاء وصال    ﴾]٢٥٩:البقرة[و﴿   ﴾]و]٩٠:األنعام ﴿   ﴾ 
ـــا ﴿ وًمع    ﴾ـــا ﴿وًمع   ﴾و﴿     ﴾ـــت ـــة وها باحلاتس ﴿ق    ﴾ 

.]١٠:القارعة[ 
 ،ً بكيفية ختـالف حفـصايعقوبها أرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 

 ،به هلانوال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي يت
  :وهذه األلفاظ هي

﴿ أر ق-   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
﴿ أر ق-    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 

  ـ ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمـة الثانيـة 
ْأو( وكان الساكن األول مهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة   : نحو،)َ

﴿          ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]١١٠: اإلرساء ،.  
﴿ : يفاإلشامم برويس قرأ- >﴾،﴿  +﴾،﴿∈﴾. 

 جزء الضمة يف البداية ،هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة: واإلشامم
  . ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها،وهو األقل، ويقدر بثلثها

﴿ : يفاإلشامم برويسكام قرأ  ; ﴾،﴿  <  ﴾،﴿  <   ﴾. 
الصاد صوت الزاي، وكيفيته أن متزج الصاد بحرف الزاي إشامم هو : واإلشامم هنا 

  .ويكون صوت الصاد أكثر



 

 يعقوبة ءراق أصول  ٢٩٣

بضم كل هاء ضمري مجع ملذكر أو ملؤنث أو ملثنى إذا وقعت بعد ياء يعقوب قرأ -       
﴿ :ســــاكنة نحــــو    ﴾،و ﴿    ﴾،و ﴿    ﴾ و﴿   ﴾و ﴿     ﴾ ،

﴿و   ﴾.  
:  بضم اهلاء يف ذلك إذا سـقطت منـه اليـاء لعلـة جـزم أو بنـاء نحـووروى رويس

﴿    ﴾،و ﴿    ﴾،و ﴿     ﴾،و ﴿    ﴾،و ﴿       ﴾إال يف ،﴿   

    ﴾ ]١٦:األنفال[.   
ة اهلـاء فـإن كانـت يف قراءتـه وقرأ باتباع حركة ميم اجلمع الواقعة قبل ساكن حرك

﴿ :مضمومة ضم امليم نحو         ﴾و ﴿     ﴾، وإن كانت مكسورة كرس 
﴿ :امليم نحو        ﴾، ﴿        ﴾،﴿      ﴾.   

﴿روى رويس   ﴾و﴿  ﴾بالسني . 

                                          
 .٥٢ ، رشح طيبة النرش البن الناظم ص٢١٤ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(



 

 أصول قراءة خلف  ٢٩٤

 
هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن داود بن    

  .البغدادي أحد القراء العرشة البزار، مقسم أبو حممد األسدي
 ولد سنة مخسني ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عرش سنني وابتدأ يف الطلـب وهـو   

َّيلَ أشكل ع:روي عنه أنه قال، ًا عاملاًا عابدًاهدا زًابن ثالث عرشة وكان ثقة كبري  بـاب َ
 أن ُهَكـرَ أنـه كـان يًوروي عنه أيضا، من النحو فأنفقت ثامنني ألف درهم حتى حفظته

 .ادعوين املقرئ: ، ويقولقال له البزارُي
وعبد الرمحن بن أيب محاد  عن محزة، يم بن عيسىَلُ عن سً أخذ القرآن عرضا:شيوخه
، وأيب زيد سعيد بن أوس عن املفضل الـضبي، يعقوب بن خليفة األعشىو، عن محزة

 وعبـد الوهـاب بـن عطـاء، وإسامعيل بن جعفر قراءة نافع،  إسحاق املسيبيىل عقرأو
 قراءة ابن كثري، وعبيد بن عقيل رواية شعبة عن عاصم، وحييى بن آدمقراءة أيب عمرو، 

رآن إىل خامتته وضبط ذلك عنه بقراءتـه وسمع الكسائي يقرأ الق، وقرأ رواية قتيبة عنه
 .بن قدامةألعمش عن زائدة  قراءة اخذأ، وعليهم
 أقرأ عىل أيب بكر بن : قلتك؟ ما أقدم:فقال، يمَلُ قدمت الكوفة فرصت إىل س:لاق

فأتيناه فقـرأ الورقـة ، فدعا ابنه وكتب معه ورقة إىل أيب بكر مل أدر ما كتب فيها، عياش
ا ً أنت الذي مل ختلف ببغداد أحد:، قال نعم: قلت؟ أنت خلف:ثم قال،  النظرَّ يفَدَّعَوص

،  ال واهللا:قلت،  نعم: قال؟ عليك:قلت، هات أقرأ،  اقعد:فقال يل، ُّتَكَسَف ؟أقرأ منك
َ من محًال أقرأ عىل من يستصغر رجال ليم فـسأله أن ُفوجه إىل س، ثم خرجت،  القرآنِةَلَ

 . عن شعبة قراءة عاصم عن حييى بن آدمُ فكتبتُت واحتجُمتندثم ، ُفأبيت، يردين
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وأخـوه إسـحاق قه،  أمحد بن إبراهيم وراً وسامعاً القراءة عنه عرضاخذأ :تالميذه
             وإدريـس بـن ، وأمحـد بـن زيـد احللـواين، وإبـراهيم بـن عـيل القـصار، بن إبـراهيما

،     وسـلمة بـن عاصـم، يوأمحـد بـن حممـد الرباثـ، وأمحد بن زهري، عبد الكريم احلداد
وحممـد بـن إسـحاق ، وعيل بن احلسني بن سلم، الغضايري وعبد اهللا بن عاصم شيخ

، وحممـد بـن عيـسى، وحممد بن خملـد األنـصاري، وحممد بن اجلهمذ،  ابن شنبوشيخ
وحممـد بـن ، وحممـد بـن إبـراهيم، وعيل بن حممد بن نازك، والفضل بن أمحد الزبيدي

،          وموسـى بـن عيـسى، وعبـد الوهـاب بـن عطـاء،  عقيـلوعبيد بـن، سعيد الرضير
  .وأبو الوليد بن عبد امللك بن القاسم

ا ًحرفـ  كان خلف يأخذ بمذهب محزة إال أنه خالفه يف مائة وعـرشين:قال ابن أشتة
وقد تتبع ابن اجلزري اختياره فلم يره خيرج عن قراءة الكوفيني بل وال عن ، يف اختياره

M( : إال يف حرف واحد وهو قولـه تعـاىلشعبةلكسائي وقراءة محزة وا  L  K( 
 .ها خلف كحفصأفقر ] ٩٥:األنبياء[

مات رمحه اهللا يف مجادى اآلخرة سنة تسع وعرشين ومائتني ببغداد وهو خمتف من    
 .اجلهمية يف بغداد

وألنه كان من العلامء بوجوه القراءات فقـد اختـار قـراءة يقـرأ هبـا وصـارت مـن 
، وهو إسحاق بن إبراهيم بن عثامن: نيراويلف خلواختار ابن اجلزري .ءات العرشالقرا

 .، وال اختالف بينهام وإدريس بن عبد الكريم احلداداملقدم يف األداء، 
                                          

، ٤٠٤ ص ١، العـرب ج ٢٠٨ ص١لـذهبي جل، معرفة القراء ٢٧٢ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية، ) ١(
 ٨ج  لخطيـب البغـداديل، تاريخ بغداد ٨٧ ص ٧سعد جبن الطبقات ال، ٦٧ص٢شذرات الذهب ج

 .٣١١ص٢، األعالم ج٢٤١ ص ٢ ج خلكان بن ال، وفيات األعيان٣٢٢ص 
 . ١٥٠ ص١، النرش البن اجلزري ج١٧٨صالبن اجلزري حتبري التيسري ) ٢(
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 .أبو يعقوب املروزي البغدادي،  إسحاق بن إبراهيم بن عثامن بن عبد اهللا

ًقة ضابط متقن، كان منفردا بروايـة اختيـار خلـف ال ، وراوي اختياره عنه، ث خلفَّراقَو
 .يعرف غريه

 .  قرأ عىل خلف اختياره وقام به بعده، وقرأ عىل الوليد بن مسلم:شيوخه 

 واحلـسن بـن عـثامن، حممد بـن عبـد اهللا النقـاشابنه حممد بن إسحاق، و:تالميذه
 . ، وعيل بن موسى الثقفيبن شنبوذحممد بن أمحد ، والربصاطي
 . ه ٢٨٦ تويف سنة :هفاتو

، عـن أيب اخلريحممد بن حممـد بـن اجلـزريو  اإلمام أبرواها:إسناد رواية إسحاق
محـد بـن عبـد اخلـالق  عن أيب عبد اهللا حممد بـن أمد عبد الرمحن بن أمحد البغدادي،حم

 ، عن أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن فارس التميمـي،عن أيب الـيمن زيـد بـن الصائغ
ندي ، عن أيب  القاسم هبة اهللا بن أمحد بن الطربي البغدادي  ، عن أيب بكـر احلسن الك

حممد بـن عـيل بـن موسـى اخليـاط ، عـن أيب احلـسن أمحـد بـن عبـد اهللا بـن اخلـرض 
السوسنجري  ، عن أيب احلسن حممد بن عبد اهللا بن حممد الطـويس ،عـن أيب  يعقـوب 

. هشام بن ثعلب البزار إسحاق بن إبراهيم الوراق ، عن أيب حممد خلف بن 
                                          

 بنال، النرش ٥٣ ص ١حمد حميسن ج مل، معجم حفاظ القرآن ١٥٥ ص١بن اجلزري، جالغاية النهاية ) ١(
 .١٥٢ ص ١اجلزري ج 

 .١٧٩ ص١بن اجلزري، جال تيسري الحتبري) ٢(
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 .، إمام ضابط متقن ثقةكريم احلداد أبو احلسن البغداديإدريس بن عبد ال

 حممـد بـن وعـىل، وعن خلف عن قتيبة عن الكسائي، لف اختيارهخقرأ عىل :شيوخه
 .  الشموين، وروى عن أمحد بن حنبلحبيب
وذ، وموسـى بـن ببـن شـنمد بن أمحد ًوعرضا حمابن جماهد، ًأخذ عنه سامعا  :تالميذه

واحلـسن بـن سـعيد ،  إبراهيم بـن احلـسني الـشطي، وابـن مقـسم،وداهللا اخلاقاينيعب
  . وغريهمالقطيعي أمحد بن جعفر، وويانباملطوعي، وأمحد بن 

 . ه٢٩٢تويف سنة  :فاتهو
 حممـد ، عـن أيباخلريحممد بن حممد بن اجلزريو  اإلمام أبرواها:إسناد رواية إدريس

عبد الرمحن بن أمحد الواسطي ، عن حممد بن أمحد بـن عبـد اخلـالق  املعـدل ، عـن أيب 
إسحاق إبراهيم بن أمحد بن فارس التميمي ، عن أيب اليمن زيد بن احلـسن الكنـدي ، 

ثابـت بـن  أيب املعـايل  وقرأ عىل شـيخني األولعن أيب حممد عبد اهللا بن عيل البغدادي
بـن يعقـوب اعن  القايض  أيب العالء حممد بن أمحد بـن عـيل  ،البندار بن إبراهيم البق

 .الواسطي ، عن أيب بكر أمحد بن جعفر  بن محدان القطيعي
أيب الفضل عبد القاهرالعبايس عن أيب عبد اهللا حممد بن احلسن الكارزيني عـن والثاين 

 إدريس بن  أيب احلسن ىلالقطيعي عو  وقرأ هو ،أيب العباس احلسن بن سعيد  املطوعي
 .عبد الكريم البغدادي احلداد

                                          
أمحد ، تاريخ بغداد ٢٥٤ ص ١لذهبي جل، معرفة القراء الكبار ١٥٤ ص١بن اجلزري، جالغاية النهاية ) ١(

 ص ٢، شذرات الذهب ج٦٥٤ ص٢تذكرة احلفاظ ج، ١٤ ص٧ج  بن عيل أبو بكر اخلطيب البغداديا
 .١٥٢ ص ١ بن اجلزري جال، النرش ٢١٠

 .١٨٠ ص١بن اجلزري، جال تيسري الحتبري) ٢(
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 :البسملة
، عدا الناس مع الفاحتة فله  بسملةعدها من غريبوصل آخر السورة بأول ما قرأ ب
 . من الفاحتة-١- البسملة آية رقم َّدَعو. البسملة

 :الـمـد والقرص
 .) حركات٤( التوسط: املد الـمتصل
 ). حركات٤(التوسط : املد املنفصل

﴿ قرأ  ﴾ دون مد، حيث وقعت بحذف الواو. 

 :السكت واإلدراج 
﴿عليهاسكت ي أدرج املواضع التالية ومل       ﴾ ]اإلخفاء، مع ]٢، ١:الكهف 

﴿         ﴾ ]٥٢:يس[ ،﴿   ﴾ ]اإلدغاممع ]٢٧:القيامة  ،﴿  ⁄﴾ ]١٤:املطففني[ 
 . اإلدغاممع

                                          
ٌبرشط أن تكون السورة األوىل قبل الثانية يف ترتيب املصحف والتالوة، سواء أكانتا مرتبتني كآخر البقرة ) ١(

وأول آل عمران، أم غري مرتبتني كآخر يوسف مع أول الفتح، فإن كانـت األوىل تـالوة بعـد الثانيـة يف 
 .كآخر الغاشية مع أول النازعات تعني اإلتيان بالبسملة جلميع القراءترتيب املصحف 

 .٤٩مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي القرآن، عبد الرزاق عيل إبراهيم ص ) ٢(
 .٢٠٨، حتبري التيسري البن اجلزري ص ٨٠ص اإلضاءة يف بيان أصول القراءة لعيل حممد الضباع) ٣(



 

 : السكت
ًهو قطع الصوت عىل الكلمة القرآنية زمنا يسريا دون تنفس بنية مواصلة القراءةو ً. 

ًأما رواية إسحاق الوراق فليس فيها سكت قوال واحدا ً َّ َ. 
 :وأما رواية إدريس احلداد فعنه طريقان

 .طريق أيب بكر أمحد بن جعفر القطيعي.١
 .اس احلسن بن سعيد املطوعيطريق أيب العب.٢

قال ابن اجلزري يف الـدرة  مشاخينا عدم السكت إلدريس من الدرة، تلقيناه منوالذي 
 .وبذلك قال رشاح الدرة)وحقق مهز الوقف والسكت أمهال(

 :وذهب بعض مشا خينا إىل وجوب السكت إلدريس وذلك ألن
  الست وفيها السكت اخلاصطريق أيب بكر أمحد بن جعفر القطيعي من كتاب كفاية.١
 طريق أيب العباس احلسن بن سعيد املطوعي، من كتاب املبهج وفيها السكت العام.٢

                                          
 رشح وانظر، ٢٦٧يف التحبري السكت إلدريس انظر التحبري ص  يذكر، ومل ٣٧الدرة البن اجلزري بيت  )١(

،ورشح السمنودي عىل متن الدرة أليب عبد اهللا حممد بن احلسن املنـري حتقيـق عبـد ٤٦٩ املزهر ص الدرة يف
،ورشح الزبيدي عىل متن الدرة للشيخ عثامن بن عمـر الزبيـدي حتقيـق عبـد الـرزاق ٥٤الرزاق موسى ص

 الدرة املضيئة يف القراءات الثالث أليب القاسم النويري حتقيق عبد الرافع رضـوان ،ورشح١٦٨موسى ص 
     .١٣٤ص١، وانظر سند ابن اجلزري من كتاب االختيار لسبط اخلياط ج٢٦٨ص١ج
الفـتح الرمحـاين  ،٤٩٤ الروض النضري للمتـويل ص ،٥٦ لشيخنا النحاس صوجه الراجحةاأل  انظر )٢(

 .٨٠ص  اإلضاءة ،، وكتابه تأمالت حول حترير العلامء للقراءات٥٥زاق عيل صللجمزوري حتقيق عبد الر
الـساكن ٌسـواء  أكـان هو السكت عىل الساكن املفصول غري املدي إذا وقـع بعـده مهـز ، :والسكت اخلاص

﴿: ًا نحوصحيحًحرفا             ﴾نحو حرف لني، أو :  ﴿       ﴾ًا نحـووين تن، أو :
﴿              ﴾. نحو التعريف )لأ( وكذلك السكت عىل: ﴿              ﴾. 

﴿وكذلك السكت عىل الياء الساكنة يف كلمة   ﴾منصوبة كقوله تعاىل  سواء كانت هذه الكلمة: ﴿     
                             ﴾ كقوله تعاىل مرفوعة،أو :﴿            

= 

 خلفة ءراقأصول   ٢٩٩
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 ميم اجلمع
وكـان قبلهـا يـاء أو  ،ًويضم اهلاء قبلها وصال إذا جاء بعـدها سـاكن يضم ميم اجلمع

﴿ :، نحوكرسة        ﴾،  وإذا وقف عىل﴿    ﴾ة إىل اهلاء عادت الكرس. 
 :اإلدغام واإلظهار

 ﴿:  نحو)التاء والدال( يف )إذ(ذال أدغم    ﴾ ،﴿    ﴾. 
السني والذال والضاد والظاء والزاي واجليم :( يف حروفها الثامنية وهي)قد(أدغم دال و

﴿ :نحو )والصاد والشني    ﴾ ،﴿        ﴾ ،﴿    ﴾ ،﴿     ﴾ ،
﴿       ﴾ ،﴿      ﴾ ،﴿       ﴾ ،﴿      ﴾. 

الـسني والـصاد والـزاي والظـاء : ( التالية وهـي يف احلروفتاء التأنيث الساكنةأدغم 
﴿ :نحو) واجليم        ﴾ ،﴿         ﴾ ،﴿    ﴾ ،﴿   

   ﴾ ،﴿         ﴾ . 

                                          
=         ﴾نحو ةو جمرور،أ: ﴿                ﴾.  وإذا وقفنا عـىل كلمـة
إنه يمتنع السكت عندها؛ وذلك بـسبب التقـاء املرفوعة أو املجرورة بالسكون املحض أو باإلشامم ف) يشء(

 .الساكنني، وجيوز السكت عىل هاتني الكلمتني إذا وقفنا عليهام بالروم
 :نحـو اهلمـزة يف كلمـة واحـدة بعـدهالـساكن وهو السكت عىل كـل مـا سـبق وكـذلك :  السكت العامو 
﴿   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾. 

 . ٤١٠ ص١تاب الرائد يف التجويد ملحيسن وهداية القارئ للمرصفي ج، انظر كتان حركومقدارالسكت
﴿ : مثل حرف مدذا كان احلرف الساكنإويمتنع السكت              ﴾، ﴿    ﴾، 

﴿        ﴾، ﴿               ﴾ 
 .٨٠، اإلضاءة للضباع ص ٢٣١زري ص التحبري البن اجل) ١(
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﴿ دغم الذال يف التاء يف كلمةأ    ﴾ ،و﴿  ،     ﴾كيف وقعت. 
﴿ :والباء يف امليم من      ﴾ ]٢٨٤:البقرة[. 

﴿والدال يف الثاء يف     ﴾ ]١٤٥:آل عمران[. 
﴿والدال يف الذال يف  ∼    ﴾]٢+١:مريم[ 

ÿ  ﴿ يفًوصال النون يف الواو و      ﴾ ،و﴿       ﴾. 
﴿ والنون يف الراء يف   ﴾ والالم يف الراء يف ﴿   ⁄﴾. 

﴿ قرأو      ﴾ ]اإلظهار ب]٤٢:هود . 

 :اإلمالة
 بحالة متوسطة بني فيتلفظ القارئ باأللف، أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء

ُجعلت  و، األلف والياء ْ َ مـع ) •( الوسط حتت احلـرفسوداء مسدودة مصطلح ضبطها نقطة َ
 .تعريته من احلركة

ًأمال كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء أصلية وصال ووقفـا ً ٍ ٍ ٍ ، كـيفام جـاءت يف اسـم، ٍٍ
ــو Ÿ﴿ :نح   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾ــل ــو،  أو فع �﴿ :نح ﴾ ،﴿⊕ ﴾ ،

﴿⁄   ﴾ ،﴿∨ ﴾ويف األفعـال بإسـناد ،  وتعرف ذوات اليـاء يف األسـامء بالتثنيـة
مالـة ومتـى ظهـرت فمتى ظهرت الياء جـازت اإل، الفعل إىل تاء املتكلم أو املخاطب

 .الواو امتنعت
                                          

 .٨١، اإلضاءة ص ٢٣ ص٢، النرش ج ٢٣٨حتبري التيسري البن اجلزري ص) ١(
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﴿ :أم باأللف نحو، وسواء رسمت بالياء كاألمثلة السابقة ± ﴾ ،﴿±  ﴾ ،
﴿$  ﴾. 

™﴿مـــال أال انـــه إ  ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿9  ﴾ ، وكـــذا﴿ Š  ﴾  كيـــف وقـــع
﴿و  ÿ ﴾ ]٢٣:رساءاإل[.  

أو زيد عليه أحد احلروف ، ًأمال كل فعل ثالثي كان واويا وزيد عليه حرف أو أكثر
﴿ : نحــوبــسبب تلــك الزيــادةًالزائــدة فــصار يائيــا    ﴾ ،﴿9   ﴾ ،﴿   ﴾ ،

﴿9  ﴾ ،﴿Ÿ   ﴾ ،﴿9    ﴾. 

َفعـىل(أمال ألفات التأنيث املقصورة عىل وزن  أم ، مـضمومة الفـاء أم مكـسورهتا) ْ
ــو ــا نح ﴿ :مفتوحته    ﴾ ،﴿∼   ﴾ ،﴿ƒ ﴾ ،﴿Ÿ  ﴾ ،﴿  ﴾ ،

7﴿ويتبعها لفظ  ﴾ و﴿5 ﴾و ﴿& ﴾. 

∧﴿ و مــضمومتهاأمفتوحــة الفــاء )  فعــاىل (وكــذلك مــا كــان عــىل وزن   ﴾ ،

﴿≤  ﴾ ،﴿≤  ﴾ ،﴿ √  ﴾. 

⊂﴿ :ًأمال كـل ألـف متطرفـة رسـمت يف املـصحف يـاء نحـو    ﴾ ،﴿9 ﴾ ،
﴿�    ﴾ ،﴿�    ﴾ ،﴿� ﴾،﴿5 ﴾،﴿ ⇓ ﴾) من واستثنى)اإلستفهامية 

﴿:ذلك مخس كلامت هي  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،تفاق عىل لإل
 .فتحهن
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≥﴿والمهـا مفتوحـة والثانيـة جمـرورة يف أيـن ءلف الواقعة بني رامال األأ  ﴾ ،
﴿≤ ﴾ ،﴿⁄   ﴾. 

﴿أمال عني الفعل املايض الثالثي يف  ©﴾ ،﴿ –﴾ ،﴿ ⁄﴾. 

 .، عدا اهلاء بداية مريممن حروف فواتح السور) حي طهر(روف أمال ح

﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزةو  الراءال فتحةأم Κ…⁄﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 

 – اللتقاء الـساكنني–وحيذف األلففيميل فتحة الراء فقط وإذا وقع بعدها ساكن 
 .لفواألميل فتحة الراء واهلمزة يف ًافما وقوأ.وتبقى اهلمزة مفتوحة

، القيامـة، ارجعـامل، الـنجم، طـه( :حدى عرشة سورة هـيإي آواخر ألفات أمال أ
 .)العلق، الضحى، الليلعىل، الشمس، األ، عبس، النازعات

 : نـحوً مطلقااأللفات املبدلة من التنوين، و﴾n ،&، 6 ،F ﴿: استثني من ذلك

﴿   ﴿﴾   ﴾وما اليقبل اإلمالة بحال ،. 

 .  ما سبق واستثنى أخرى، وجتد تفاصيل ذلك يف فرش احلروفوأمال كلامت غري

 : تنبيـــــهات
 .واإلدغام ال يمنع اإلمالة، ًكل ما أميل وصال فالوقف عليه كذلك - ١
سـقطت األلـف ألجلـه امتنعـت و ساكن  أو وإذا وقع بعد األلف املاملة تنوين- ٢

 . اإلمالةاإلمالة فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادت
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 :اء الكنايةهـ
ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ  مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف 

﴿ :وقـرأمتحركني،       ﴾ ]٢٨:النمـل[ ﴿   ﴾] بكـرس ]٣٦:الـشعراء[ و]١١١:األعـراف  

﴿وكذلك ، اهلاء مع الصلة    ﴾ ]و،  مع كرس القاف]٥٢:النور﴿    ﴾ ]شباع إب ]٧:الزمر
 .ضم اهلاء

﴿ قرأ     ﴾ ]٦٣:الكهف[ ،﴿    ﴾]بكرس اهلاء، ]١٠:الفتح. 

﴿ قرأ     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 

 :اهلمز واإلبدال
﴿قرأ   ﴾ الواوة بدلزمهإسكان الزاي وحيث وقع ب . 

﴿قرأ   ﴾ ]بدال الواو مهزةإسكان الفاء و إب ]٤:اإلخالص. 

﴿ قرأ    ﴾ وبعدها ياءمهزة مكسورةثم فتح اجليم والراء حيث وقع ب .  

﴿قرأ     ﴾ ]ثم مد بدل، بزيادة مهزة وياء مع املد املتصل، ]٩٨:البقرة.  

﴿ قرأ    ﴾ ]بتحقيق اهلمزة الثانية، ]٤٤:فصلت.  

                                          
 .٧٩ص بعدها، اإلضاءة يف بيان أصول القراءة لعيل الضباع وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش) ١(
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 :ملواضع التاليةزاد مهزة استفهام يف ا
 ﴿استفهامزيادة مهزة ب قرأ    ﴾ ]٤٨:الشعراء[ و]٧١:طه[و ]١٢٣:األعراف[ ، 

﴿و    ﴾]و]٨١:األعراف ،﴿     ﴾]١١٣:األعراف[ ،﴿    ﴾ ]٢٨:العنكبوت[. 

 :أبدل اهلمز يف املواضع التالية
﴿: قرأ      ﴾  ]باأللف بدل اهلمزة.  ]٩٦ :ياءاألنب[ و]  ٩٤ :الكهف . 

﴿:قرأ  ﴾ ًفأبدل اهلمزة ياء ساكنة. 

 : النقل
 وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمـزة مـن اللفـظ 

إذا كان ) سل(بالنقل يف فعل األمر  قرأ، بعد نقل حركتها إىل احلرف الساكن الذي قبلها
﴿:قبل سينه واو أو فاء نحـو   ﴾و ﴿    ﴾ ﴿  ﴾ ﴿   ﴾ ﴿   ﴾ 

 . اهلمزةسقطأفتحة إىل السني والنقل ف
﴿:قرأ و   ﴾  ]بحذف اهلمزة وضم اهلاء ]٣٠: التوبة. 

 :ياءات اإلضافة
﴿:املواضع التاليةكن الياء يف أس   ﴾ ]٢٨:نوح[ و]٢٦:احلج[ و]١٢٥:البقرة[. 

﴿   ﴾ ]و]٧٩:األنعـام[و]٢٠: عمرانآل ، ﴿  ﴾]و ]٢٨:املائـدة﴿   ﴾ ]١١٦:املائـدة[ ،
¯﴿و     ﴾ و، ) باملد املنفصلاإلتيانمع  (يف مواضعها التسعة﴿ ﴾  يف مواضعها
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﴿ يـاءو، األحـد عـرش ﴾ ٦٩، ٢٣:ص[و] ٢٢:يــس [و]٢٠:النمـل [و] ١٨:طـه[و]٢٢:إبـراهيم[ يف[ 
﴿و، ]٦:الكافرون[و        ﴾ ]٥٣:رزمال[و  ]٥٦:العنكبوت[. 

﴿ قرأو        ﴾ ]ًبفتح الياء وصال ]١٢٤:البقرة.  
  :يـاءات الزوائد

﴿:يفحذف الياء      ﴾ ]ووقفاًوصال ]٣٦:النمل ً. 
 وال ً، بكيفية ختالف حفصافلخكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ قرأها  

تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبه هلا وهذه 
  :األلفاظ هي

ــدها دال ف.١ ــاكنة وبع ــصاد س ــت ال ــهإذا وقع ــزاي إن ــصاد صــوت ال ــشم ال  ي
﴿:نحو ; ﴾، ﴿ < ﴾، ﴿< ﴾، هنا هو أن خيلط حرف الـصاد : واإلشامم

  .ًيد ولكن يكون فيه حرف الصاد متغلبا عىل الزايبحرف الزاي فيتولد منهام حرف جد
ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمـة الثانيـة .٢

ً ضـام الزمـا،هـا مـضموموثالثمهزة وصل  ﴿ : نحـوً       ﴾ ]٢١، ٢٠:اإلرساء[    
﴿و     ﴾  ]عدا ذلك، ويكرس األول فيام ]٥٦ :اإلرساء . 

﴿ :قرأ.٣   ﴾وقع كيف باءبكرس حرف ال. 

﴿قرأ بكرس السني يف .٤ ﴾ وما تفرع منه.  

﴿ :قرأ.٥   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣٠٧

 
 ابـن مـع َمكـة ِأهـل مقرئ املكي موالهم ميْهَّالس حميصن بن الرمحن عبد نب ُحممد هو     
  .   مسلم به احتج ثقة احلديث يف وهو ،كثري

 عـن  وحدث،جبري بن وسعيد عباس ابن موىل اسَبِْرود جرب بن جماهد عىل قرأ : شيوخه
  .وعطاء خمرمة بن قيس بن وحممد شيبة بنت وصفية أبيه

 اًحروف منه وسمع العالء بن عمر وأبو عباد بن بلِش اًءة عرضروى عنه القرا : تالميذه
 ابن عنه  وحدث،جرجى بن وحييى البرصي عمر بن وعيسى املكي مسلم بن إسامعيل
      .املخزومي املؤمل بن وعبداهللا عيينة وابن وهشيم جريج
 الرمحن عبد بن حممد ،كثري ابن عرص يف هبا وقام للقراءة جترد ممن وكان :جماهد ابن قال
  .حميصن بن
 مـا ولـوال القرآن هبا قرأت وقد والروضة املبهج كتاب يف وقراءته : ابن اجلزريلاق   

  .املشهورة تءابالقرا ْحلقتُأل املصحف خمالفة من فيها
 كـان ،قـريش مـن حميـصن ابـن :يقـول حاتم أبا سمعت امللك عبد بن ميمون وعن   
  .جماهد ابن عىل القرآن قرأ اًويْحَن

 بـن وحممـد قـيس بـن يـدُومح كثـري بـن اهللا عبد مكة قراء من كان: عبيد أبو وقال       
  .عليها وأقواهم بالعربية مهمَأعل حميصن ابن وكان ،حميصن

 عـن بـه فخـرج العربية مذهب عىل القراءة يف اختيار حميصن البن كان :جماهد ابن وقال    
  .باعهِّالت كثري ابن قراءة عىل وأمجعوا قراءته عن الناس بِفرغ بلده أهل إمجاع
  .تعاىل رمحه اهللا ،بمكة ومائة وعرشين ثالث سنة مات :ذيلُاهل القاسم أبو قال :وفاته

                                          
 .٢٢١ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ١٦٧ ص٢بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(
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   :وراوياه
  . البزيأمحد بن حممد بن أيب بزة.أ   

  .حممد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ.ب

 
 مقـرئ مكـة ،َةَّزَ بـأمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نـافع بـن أيبأبو احلسن 

  .) ه١٧٠(ومؤذن املسجد احلرام ولد سنة 
  .، انتهت إليه مشيخة اإلقراء بمكةً حجةاً ضابطاًكان حمقق

ــه:شــيوخه  ــرأ عــىل أبي ــب ، ق ــن ســليامن ووه ــة ب ــاد وعكرم ــن زي ــد اهللا ب    وعب
  .بن واضحا

 ، وأمحد بن فـرح، واحلسن بن حباب، قرأ عليه إسحاق بن حممد اخلزاعي:تالميذه  
 ومرض بـن حممـد الـضبي ، وموسى بن هارون، وحممد بن هارون،وأبو حممد إسحاق
  . وغريهم،وأبو عيل احلداد

  .  بمكة وله ثامنون سنة رمحه اهللا) ه ٢٥٠( تويف البزي سنة :وفاته 
  

 
                                          

  .١٠، اإلحتاف للبناء ص٦٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص ،١٧٩ مفردة ابن حميصن ص)١(
، شذرات ٤٥٥ص١العرب ج ،٣٦٥ص١، معرفة القراء للذهبي ج١١٩ص١غاية النهاية البن اجلزري ج)٢(

 .٩٨ص١، النرش ج١٢٠ص٢الذهب ج
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 اإلقراء شيخ البغدادي احلسن أبو اإلمام ،بوذنََش بن الصلت بن أيوب بن أمحد بن حممد

 والصالح واخلري الثقة مع تءاالقرا طلب يف البالد يف جال من أحد كبري أستاذ بالعراق
  .علم القراءات يف اًمتبحر
 محـدأو خلـف وراق إبراهيم بن وأمحد احلريب إبراهيم عن اًعرض القراءة أخذ :شيوخه

 حممـد بـن وأمحـد شـاكر بن نرص بن وأمحد هالل إبراهيم بن وأمحد األنباري بشار بنا
 خملـد بـن وإسـحاق اخلزاعـي وإسـحاق محـاد أيب بن وأمحد فرح بن وأمحد لرشدينيا

 العباس بن واحلسن الوزان حممد بن وجعفر الدمياطي سهل بن وبكر احلداد وإدريس
 حممـد بـن والـزبري القطـان املغـرية أيب بن عيل بن واحلسن احلباب بن واحلسن الرازي
 بـن والعباس موسى بن عمران بن وسعيد يالليث سليامن أيب هارون بن وسامل العمري
 وعبـد األصبهاين سليامن بن أمحد بن اهللا وعبد زروان بن الرمحن وعبد الرازي الفضل

 بـن وعيل حبيب بن أمحد بن اهللا وعبد بكار بن اهللا وعبد الرقي حممد بن سليامن بن اهللا
 بـن لقاسـموا الـوارث عبد بن والقاسم خملد بن والفضل بحمص هارون بن اهللا عبد
 وحممد احلجاج بن عيل بن وحممد شاذان بن وحممد سنان بن وحممد وقنبل اخلياط أمحد
 وحممد املخفي إسحاق ابن وحممد واصل بن أمحد بن وحممد أمحد بن ونرص عيسى ابن
 يعقـوب بـن وحممـد خملد بن واملفضل الكسائي حييى بن وحممد املرواحي إسحاق بن

 بـن حممـد بـن عيل بن ويونس األخفش موسى بن نوهارو مجهور بن وموسى الغزال
  . اليزيدي
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 بن وأمحد اجلبي اهللا عبد بن أمحد احلسني وأبو الشذائي نرص بن أمحد عليه قرأ :تالميذه 
 بـن وعـيل امللطـي احلـسن بـن أمحـد احلسن وأبو املؤدب عيل بن وإدريس املجيد عبد

 أمحـد بـن اهللا عبـد بكـر بـووأ املطوعي سعيد بن واحلسن الغضائري عثامن بن احلسني
 القاسـم بـن وغـزوان املطـرز أمحد بن اهللا وعبد السامري احلسني بن اهللا وعبد القباب
 أمحـد بن وحممد الشنبوذي إبراهيم بن أمحد بن وحممد الوهاب عبد بن أمحد بن وحممد

 البـزار سعيد بن واحلسن مقسم بن بكر وأبو املغازيل جعفر بن حممد غالمه يوسف بنا
 وحممـد اجلهم بن وحممد القريواين أمحد بن وإبراهيم الطرازي أمحد بن حممد بن مدوحم
  .الشذائي يوسف بن ونرص زكريا بن واملعاىف هنار بن يوسف بن وحممد صالح بنا

 ال شـنبوذ ابن كان حتى األقران عادة عىل جماهد بن بكر أيب وبني بينه وقع قد وكان    
 يف قدماه َْربْغَت مل جماهد ابن يعني العطيش هذا :يقول كانو جماهد ابن عىل يقرأ من قرئُي

   .اإلمام املصحف رسم خالف ما وهو بالشاذ القراءة جواز يرى كانو العلم، هذا
 مـن ومجاعـة جماهـد ابـن وبحضور مقلة بن عيل أيب الوزير بحرضة ٌجملس له قدُع       

 :ونح القراءة بالشاذب اعرتافه دبع عنه واستتيب املحرض به عليه وكتب والقضاة العلامء
، )ًاغصب صاحلة سفينة كل (، )تكذبون أنكم شكركم وجتعلون (، )اهللا ذكر إىل فامضوا(
 يف للـوزير أغلظ قد وكان ،) ه ٣٢٣( سنة اآلخر ربيع يف وذلك ).املنفوش كالصوف(

 العلم طلب يف سافروا ما وأهنم املعرفة قلة إىل ونسبهم جماهد والبن وللقايض اخلطاب
   .اًغصب هبا التالوة عن بهَّوَتَو ٍدرر ُسبع بُفرض ،بهْبرض الوزير فأمر ،سافر كام

  . رمحه اهللا) ه ٣٢٧(سنة  صفرتويف يف  اخلياط سبط قال : وفاته
                                          

 .٥٤٦ ص٢لذهبي جل ، معرفة القراء ٥٢ ص٢بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣١١

 
 

ُأعوذ( :كان يقول يف االستعاذة ُ َمن ِباهللاَِّ َ ِالشيطان ِ َ ْ ِالرجيم َّ ِ َّ(.  
ْزد الــســــــميع والعلــيم قبــل مــن ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َِّ ِ  

 

ْحز( ُبعــد إن اهللاَ هو ) ُ َّ ِ َ ْ ٌحـصن(َ ْ ْأمـن ) ( ِ ِ ُ(  

 

 
  وجيهر هبا،،، وحيث ابتدأ بالقراءةرؤوس األجزاءيف ، وكل سورةكان يبسمل أول 

  . البسملة آية من الفاحتةَّدَعو، بسملةبالصل بني السورتني فوي
ـــن َو ْأدغم ــا ( ِْ ــفا) (ًِمح َش ــســــمال) َ َوب َ ْ َ َ  

 


  

ْطب( َفاصـال  وعنْـد بـصـــري صـال) ِ ً َِ ٍِّ ْ َ َِ َ ِ  
 

 
 .)ناتحرك  (قرصال :املد املنفصل

                                          
 .٢٣، القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص٨٣ أمحد شكري ص.قيق د إيضاح الرموز للقباقبي حت)١(
 .١٧ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٢(
الوقف والسكت والوصل كحفص، :  وله فيها ثالثة أوجهومن املعلوم أنه ال بسملة بني األنفال وبراءة)٣(

، إحتـاف ٨٥، إيضاح الرمـوز للقبـاقبي ص٢٠٤عمر محدان ص.حميصن لألهوازي حتقيق دمفردة ابن 
 .٢٣، القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص١٦١فضالء البرش للبناء ص

 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيم عد آي القرآن ،  مرشد اخلالن إىل معرفة)٤(
 .١٨ بيت رقم ة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرش )٥(
 .٥٣، اإلحتاف للبناء ص١١٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٤ امليرس ملحمد خاروف ص)٦(



 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣١٢

  .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل
َ وســط هلــم مــدا ْ ُِّ َ ْ ْ وقــصـــــر املنفــصلَ َ ْ َِ ُ ْ َ  

 

ُلـحـــســـــــن وابـــن ْ َ ٍَ َ ْ حميـــصن نقـــلِ ِ ُ ٍ ِ َ ُ
  

 

 
 ﴿عليهــاسكت يــ ومل يــةتأدرج املواضــع اآل       ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

﴿اإلخفاء،          ﴾ ]٥٢:يـس[ ،﴿   ﴾ ]اإلدغـاممـع ]٢٧:القيامـة  ،﴿  

 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني .  

 
 بضم ميم اجلمع وصلتها بواو حيث وقعت إذا كان بعدها متحرك، صنحميقرأ ابن 

﴿:مثل              σ            ﴾ ]وألنه يقرأ بقرص املنفـصل ، ]٦:البقرة
 أو غريه، ويقف عليهـا ٌفتمد واو الصلة بمقدار حركتني سواء وقع بعد ميم اجلمع مهز

﴿ :قع بعد ميم اجلمـع سـاكن كقولـه تعـاىلبالسكون، وإذا و        ﴾ فإهنـا ال 
  .قف عليها بالسكونووي ضم للتخلص من التقاء الساكننيُ تتوصل وإنام

                                          
 .٥٤، اإلحتاف للبناء ص١١٦، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٢ امليرس ملحمد خاروف ص)١(
 .٣٨ بيت رقم  بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد)٢(
 .٨٨إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .١٦٥، اإلحتاف ص٩٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٣مفردة ابن حميصن ص)٤(



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣١٣

ْطب(  ًرصاطَو) ِ َ ْا مسِ َحليا( ا ـًيـــمِقَتُ َوبعـد  )ُِّ ْ َ َ
ِضـــــــــــــمة ب ٍ َّ َاوهـــــــَوَ ْحـــــــتم ( ا ِ ِ ُ(  

 

ْيم مجِمَو َ ْع بعد كـسَ َ َ ْ َ َـــر صـل بيـاــٍ ِ ْ ِ ٍ
  

ُمجالـه(ِب ْالنَّـــــــصِ بِْريَغـَو ُ ْوسـم) َ ِ ُ  

 

 

  . الكريمأي كلمة يف القرآن ابن حميصن لِمُمل ي

﴿ ومل يمل الراء يف         ﴾ ]ثم ياء بدل األلف الراءكرس، بل ضم امليم و]٤١:هود .  

 
 وإذا كانت ،صلها بياء مديةومكسورة  كانت اهلاءفإذا  قرأ بإشباع حركة هاء الضمري

﴿ : نحوولو كان قبلها ساكن، واو مدية إذا كان بعدها متحركب صلهاومضمومة    

        ﴾ ،﴿           ﴾.  

﴿وقرأ     ﴾ ]بصلة اهلاء، و]٧:الزمر ﴿     ﴾ ]بكرس اهلاء وصلتها،]٢٨:النمل  
﴿و     ﴾ ]بضم اهلاء وصلتها وزاد بعد اجليم فـيهام ]٣٦:الشعراء[و، ]١١١:األعراف 

﴿ و،مهزة ساكنة    ﴾ ]مع كرس القافبكرس اهلاء وصلتها ]٥٢:النور .  
﴿ قرأ        ﴾ ]بكرس اهلاء مع الصلة ]٦٣:الكهف.   

                                          
 .٢٧، ٢٦ بيت الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(
 .١٠٨، اإلحتاف للبناء ص٢٢٢، ٢١٢،إيضاح الرموز ص٢٠٤بن حميصن صمفردة ا)٢(
 .١١٣إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(



 

﴿ وقرأ     ﴾ ]وكـذلك ضـم كـل هـاء ضـمري  كحفـصء اهلـاضم، بـ]١٠:الفتح ،
﴿ :مكسورة قبلها كرس أو ياء ساكنة إذا وقع بعدها كرس نحو  ﴾ ،﴿    ﴾ . 

 
   : التقتا يف كلمة واحدةٍ مهزيت قطعِّلُقرأ بتسهيل اهلمزة الثانية من ك

حققة، وبـني حـرف املـد  هو النطق باهلمزة بحالة متوسطة بني اهلمزة امل:والتسهيل
 : فتـسهيل اهلمـزة املفتوحـة بجعلهـا بـني اهلمـزة واأللـف نحـو،املجانس حلركتها

﴿σ ﴾، واملكسورة بني اهلمزة والياء نحو: ﴿   ﴾،  واملـضمومة بـني اهلمـزة
 ﴿: والواو نحو    4 ﴾.   

﴿:قرأ     ﴾ ]باخلرب(ام ستفهبحذف مهزة اال ]١٠:يس[و ]٦:البقرة(. 

σ﴿ وقرأ     ﴾ ]باالستفهام مع تسهيل الثانية ]٧٣:آل عمران .  
﴿ :وله ثالثة أوجه يف     ﴾ ]٢٠:األحقاف[.  

 .اإلخبار كحفص.١ 
 ﴿ الثانيةحتقيقزيادة مهزة استفهام و .٢     σ ﴾. 
﴿ ل الثانيةيسهتزيادة مهزة استفهام و .٣     σ ﴾ .  

                                          
  .٥٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ٣٥٨إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )١(

﴿قرأ  ،١٣٠إيضاح الرموز للقبـاقبي ص)٢(   ﴾ ]٤٩:الـشعراء[و ]٧١:طـه[و]١٢٣:األعـراف[ ، 
 .١٣٣اح الرموز للقباقبي صإيض ، انظركحفص

  لألهـوازيذكر يف املفـردة، ٦٦إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٣٢إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )٣(
= 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣١٤



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣١٥

﴿:قرأ   ﴾ ]ل الثانيةيسهتزيادة مهزة استفهام وب ]٨١:األعراف.  
 ﴿:قرأ  ﴾ ]عىل اخلربةواحدمزة هب ]٩٠:يوسف .  
﴿ :قرأ  ﴾ سهل الثانيةبت حيث ورد. 
ــو َس ـــقق َى ءِ ـــهتنَا حـَــــــ ْآل ِّ ُ َ ــ( ِ َحـم   )اـِ

ـــرص والَو ــــيزيدي اق ـــم للـْـــ ـــل ض َقب ْ َ ََ َْ ُ ٍِّ ِ َ  
 

َيع البـــاب قـــرصه سمـــِـــــمَو يف جـَـــ َ ُ َُ َ ِْ   اـِ
َإبــد ــِ َال يف تب َ ـــك َ ِارك الـملـــــ ْ ُْ َمــال( ََ َ(  

 

: 
 يف كلمتـني، بـأن تكـون األوىل مـنهام آخـر الكلمـة األوىل ٍ مهزتا قطع          إذا التقت

 إسـقاطب حميـصنبـن  ا قـرأوالثانية أول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركة
﴿: نحـو اهلمزة األوىل من كل مهزيت قطع التقتا من كلمتني واتفقتا يف الشكل    

  ﴾، ﴿           ﴾، ﴿     ﴾.  
  :  حاالت هي ُ وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس   

﴿ :ال يف قولـه تعـاىل  ومل يرد إ، أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة-أ    

  ﴾فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو .  
﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب        ﴾ فيسهل اهلمزة 

  .الثانية بني اهلمزة والياء

                                          
 .١٥٩ وذكر الوجه الثاين والثالث يف املبهج ص،٣٣٤الوجه األول فقط ص 

 .٤١، ٤٠ بيت رقميلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتو)١(
 .١٤٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(



 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣١٦

﴿:والثانية مفتوحة، نحو  أن تكون األوىل مكسورة -ج        ﴾ اهلمزة فيبدل 
 . مفتوحةًالثانية ياء

﴿:  نحو ، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د       ﴾ فيبدل اهلمزة 
  . مفتوحةاًالثانية واو

ـ  ﴿:  أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو-ه      ﴾ففيها وجهان  :    
  . ًو املقدم أداء مكسورة وهاً إبدال اهلمزة الثانية واو-١
  . تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء -٢

 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة  
 فإن وقفـت عـىل األوىل وابتـدأت ،ل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقطيوحمل التسه

  . بالثانية فال بد من التحقيق 
ُّ الواقع قبل مهز مغري املدواعلم أنه جيوز يف حرف املد ٍ َّ ، ويرجح القـرص إن ُ والقرصَُ

﴿:  باإلسقاط، نحوُرييْغَّكان الت    ﴾.  
ـــط ْسَأ ْقــ ــى (ِ ًفت ــاق و) َ َحــال اتف ٍَ َ َجــال(َِّ َ(  

ــــه بالـــــــــــسوء إال مــــا رحــــم ْلكنَّ َ َ ُِّ َِّ َِ ِ ُ  
ْلــه ُبــأخرى الــضــــــم ثــم للحــسن ََ َّ ِّ َْ ُ َِ َّ ُ  

 

ًفتحــــ ْ َا وأوىلَ ُ ــــَ ــــه س ــــرس عْن َ الَكـــــ ُْ َ ِ َهالْ ِّ  
ـــــه بإدغـــــام ٍل َ ْ ُِ ـــــسهـ َ ِوت ْ َ ْــــــيل وســـــمَ ِ ُ ٌ  

ـــال اتفـــاق واخـــــــــتالف حققـــن ْح َ َ ََ ِّ َ َ ٍَ ِ ْ ٍ ِّ  
 

                                          
 .٤٤ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣١٧

: 
إىل ختفيـف   مـال العـرب،اً مصمتاً جمهوراً بعيد املخرج شديداًملا كانت اهلمزة حرف

  باإلبدال  ابن حميصن وقرأ،بالنقل وأ ذفاهلمزة إما باإلبدال أو التسهيل أو باحل
َ كام مه،ظ معينةالفأاحلذف والتسهيل يف و   . ال هيمزها حفصاً ألفاظَزَ

 .فرد هو الذي مل يالصق مثلهاهلمز املو
يف  ً اهلمز املفرد الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبلـه وصـالابن حميصنأبدل 

﴿: نحو         ﴾ ،﴿       ﴾ ،﴿        ﴾ويقرأها ابتداء كحفص ،ً. 
﴿ : يفاًأبدل اهلمزة الساكنة واو   ﴾  ]٨:اهلمزة[و] ٢٠:البلد[ . 
﴿ : يفاًأبدل اهلمزة الساكنة ألف       ﴾  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤: الكهف[ . 

﴿ : يفحذف األلف بأر ق   ﴾ ]٣٨:حممد[ و]١٠٩:النساء[و ]١١٩ ،٦٦:آل عمران[. 

﴿قرأ      ﴾ ]اهلمزة سهل بـحذف الياء بعد اهلمزة، و]٤:الطالق[ و]٢:املجادلة[ و]٤:األحزاب 
 : فله ثالثة أوجهاً، أما وقفًمع التوسط أو القرص وصال

H﴿ التوسطبالروم مع التسهيل  .١     ﴾. 

H﴿ القرصبالروم مع التسهيل . ٢    ﴾. 

                                          
 .٧٥إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٤٣إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(



 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣١٨

﴿  الالزمبداهلا ياء ساكنة مع املد إ. ٣     ﴾. 

﴿: قرأ   ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿    ﴾ ]بعد اجليم مضمومةةمزهب ]١٠٦:التوبة . 
﴿  قرأ   ﴾]هبمزة ساكنة بعد الضاد]٢٢:النجم .  

 ﴿قرأ   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ ز الواومحيث وقع هب . 
َســــؤلك أ َ َ ْ ْبـدلُ ْشـم (ِ َوكـاأل) ِ ْ َ َرض ائتيــاَ ِ ْ ِ ْ  

ـــتم ـــرس وهـــا أن ُواك ْ َ َ َ َْ ِ ـــهْْ ـــســـــهيل ل ُ بت َ ٍ ِ ِْ َ  
ْالــالء ســــهل َو َِّّ َ ْمــز(ِ ْوباليــا امهــز ) ِ ِ ْ َ   )َِمحــا(َِ

 

ــــىض( َم ـــــهم َو) َ ــــئهم ونبئـْــ ْأنب ُْ ِّ َ َُ ْ ِ ــــا(َ َحي َ(  
ـــــئال أع ـــــل ل ْوق ََ َّ ْ ُِ ـــــهَ ــــــش أبدل ُمـــــــ َْ َ َ ٌ َ  

ـــابَو ــــي الب ـــه باقــــــ ِعنْ َ َ ُْ ِ ـــامَ ـــزه ن َ مه َْ ُ ُ َ  
 

 
 . حذف اهلمزة مـن اللفـظثموهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده  

  :تية بالنقل يف األلفاظ اآلحميصنقرأ ابن 
﴿:فـاء نحـوالواو أو الـ  بعـداًأمـرإذا كـان ) سل(فعل األمر     ﴾و ﴿    ﴾ 
﴿  ﴾ ﴿  ﴾ ﴿    ﴾ اهلمزةسقطأفتحة إىل السني والنقل ف  . 
﴿ ويف    ﴾و ﴿   ﴾  سقط اهلمزةأنقل فتحة اهلمزة إىل الراء وفكيف أتيا. 

قرأو ﴿   ﴾  ]بعدهٍ فيقرأه بفتح الدال منونة دون مهزة ]٣٤: القصص . 

                                          
 .١٥٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٤٧ بيت رقمقراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف ال)٢(



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣١٩

﴿ :قرأو       ﴾ ]٥٤:الرمحن[قاط اهلمزةبنقل حركة اهلمزة إىل النون وإس. 
﴿وقرأ    ﴾  ]ويف مهـزة الوصـل ،  بعـدهاٍم دون مهـزةَّ بفتح الـال]٩١، ٥١ :يونس
  :وجهان
 : وفيها وجهاناً ألفاإبداهل.أ

 . باألصل وهو سكون الالماً حركات وهو املقدم وذلك اعتداد٦مدها . ١

﴿  بالفتحةاًقرصها حركتني اعتداد.٢  ﴾. 

﴿التسهيل . ب σ ﴾. 
ًونقـــــــل آالن وقـــــــد ردا َ َِ ْ ََ َ َ ُ ْ فهـــــــمْ ُ َ  

 

ْواقـــرأ بـــَرتك الـــســـــكت باتفـــاقهم َّ ْ َِ ِ ِِ ِ َِ ِّْ ْ َ  
 

 
والدال والزاي والسني  واجليم التاء (: وهياآلتية يف احلروف الستة :)إذ( ذال دغمأ

ـــصاد  ﴿ :نحـــو ،)وال      ﴾، ﴿      ﴾، ﴿    ﴾ ،﴿      ﴾،  ﴿   

    ﴾، ﴿       ﴾.  
َإذ أدغــــم الــ َ ْ َ يَمـْ ِ وغـري اجلــيم ُّكِّ ِْ َ َ ْحــل(َ َ(  

 

ــط  ـــفريها فق ْصــ َ َ َ ُ ِ ــى(َ َأت َλ ( ُواجلــيم ِْ ْطــل( َ َ(  
 

                                          
  ،٣٥٠ ص  لألهـوازياملفـردة ،٨٣إحتاف فضالء البرش للبنـاء ص ،١٥٦إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(

 .٥٠٦املبهج لسبط اخلياط ص
 .  ٢٤٨  ص لألهوازياملفردة ،٨٤إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٥٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٤٩ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٣(
 .١٨٣، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠١ مفردة احلسن البرصي ص)٤(



 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣٢٠

والزاي السني والذال والضاد والظاء (وهي  اآلتية يف احلروف الثامنية :)قـد( دال أدغم
ــشني ــصاد وال ﴿:نحــو) واجلــيم وال    ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾، ﴿   

  ﴾،﴿       ﴾، ﴿      ﴾،﴿         ﴾، ﴿      ﴾. 
ْللُكـــل قـــد والتـــاء أدغمـــــــن  وهـــل َ َِّ َ ْ ْ ََ َِ َِ َّ ْ  

َبل تؤثـرون  ُْ ِ ُ ْحز(َ ْطـب(َو) ُ ْ الطـا فقـطِيف) ِ َ َ َّ  
 

ــل  ْو ب َ ــىض( َ َم ــن ) َ ْلك ِ ـــونَ ٍبنُـ ــل ِ ْ ه ــل( َ ْجع َ َ(  
ـــهار  ــاب باإلظــ ِو الب َ ُ َ َْ ــم(ِْ ْش ــطط) ِ ــال ش ْب َ ََ ِ  

 

السني والثاء والصاد والزاي : ( وهياآلتيةيف احلروف الستة :  تاء التأنيث الساكنةأدغم
﴿ :نحـو) والظاء واجلـيم        ﴾،﴿      ﴾، ﴿         ﴾، 

﴿        ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾ . 
﴿ :نحو)  الثاء ،التاء(:يف )هل(وأدغم الم     ﴾،﴿   ﴾،﴿    ﴾. 

السني، الزاي، الظاء، والطاء، الـضاد، ( : يف حروفها  السبعة وهي)بل(دغم الم أو
ــاءال ــون، الت ﴿ : نحــو،)ن     ﴾، ﴿    ﴾، ﴿     ﴾، ﴿    ﴾، ﴿  

  ﴾، ﴿     ﴾، ﴿      ﴾. 

                                          
 .٥١ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(
 .١٢٧، املبهج ص١٨٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٩٥ ص حميصن لألهوازيبن مفردة ا)٢(
 .٥٣ ،٥٢ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٣(
 .٤١حتاف للبناء صاإل، ١٨٥صلرموز إيضاح ا، ١٣٣ املبهج ص،١٩٥مفردة ابن حميصن ص)٤(
 .٤١، اإلحتاف للبناء ص١٨٦،إيضاح الرموز للقباقبي ص١٩٥مفردة ابن حميصن ص)٥(



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣٢١

﴿ : نحــووأدغــم البــاء املجزومــة يف الفــاء        ﴾ ]ــساء  ﴿ ،]٧٤:الن   

  ﴾ ]٥:الرعد[، ﴿      ﴾ ]٦٣:ءاإلرسا[، ﴿        ﴾ ]٩٧:طه[، ﴿  

       ﴾ ]١١:احلجرات[ . 
﴿يف  اإلدغام واإلظهار :وجهانله اول      ﴾ ]٤٢:هود[ . 

﴿ :يف الثاء يف وأدغم الدال    ﴾ ]١٤٥: عمرانآل[ . 
﴿ : منوأدغم الدال يف الذال      ﴾]١:مريم[ .  

﴿ : يفدغم الذال يف التاءأ  ﴾و ﴿      ﴾ و﴿   ﴾ كيف وقعت. 

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء  ﴾ و﴿  ﴾ كيف جاء . 

ً، إدغامـا ناقـصاِ والطـاءِ عنـد التـاءَأدغم الـضاد ًكـام يف قولـه تعـاىل :﴿     ﴾ 

 ﴿،]١٢:املائدة[  ﴾ ]٩٦:طـه[،﴿    ﴾ ]١٢٦:بقـرةال[،﴿   ﴾ ]١٧٣:بقـرةال[، 
﴿    ﴾ ]١١٩:نعاماأل[.  

                                          
 .٤٢حتاف للبناء صاإل، ١٨٨ صإيضاح الرموز،١٢٤، املبهج ص١٩٥مفردة ابن حميصن ص)١(
وقـال فيهـا ١٣٦، املـبهج ص٤٣، إحتـاف فـضالء البـرش للبنـاء ص١٨٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(

 .١٧موارد الربرة صاإلظهار، قال املتويل له اإلظهار من املفردة انظر 
 .١٣٦، املبهج ص٤٣، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .١٢٥،١٢٦، املبهج ص٤٤إحتاف فضالء البرش للبناء ص ١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .١٢٥، املبهج ص٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
    . بحيث تبقى صفة االستعالء يف الضاد)٦(



 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣٢٢

ًأدغم الظاء يف التاء، ادغاما ناقصا يف ً :﴿   ﴾ ]١٣٦:شعراءال[. 
ً، إدغاما كـامال بـال غنـة، نحـوِ والسنيِأدغم النون الساكنة والتنوين يف الثاء ً: ﴿    

    ﴾ ]٢٢:كهفال[،﴿        ﴾ ]٧:واقعةال[. 
  ﴿ :ً النون يف الواو وصال يفدغموأ      ﴾، و﴿       ﴾. 
 .اإلظهار وهو املقدم.١: له الوجهانو
﴿:الالم نحويف الراء املجزومة اإلدغام يف . ٢      ﴾  . 

ْبــا اجلــزم يل َْ َِ ْ ُـــــــهث مــن يــرد  أورثتمــواَ َُ ْ ِْ ُ ْ ُ ْ َِ  
ـــذت  ــع عـــ ــذهتا م ــم ويف نب ُهل َْ ُّْ َُ َ َْ َِ ُ ْفــن( َ َ(  

ـــب ســوى  َواركـ ْ َِ َ ــ( ْ ًفت َويــس ) ى َ َ ــر( َ ْأث ِ ُ(  
ِطـَـــــــس مـــ ْشـــم( ٍيم َ ـــة ســـقط) ِ ْوغنّ ٌَ َ  

َوأ ــــــهرن ثالْظَ َـــــــ َ ْ َ ـــــِ ـــــمَث ْة رابعه َُ ُ ِ ٌ  
ــــُكَيَ سْنَأ ــــــــ ِون م ـــهُ ـــرىض مي ْنكم م َ ِ َ ْ َ ُ  
ــــــذَك َاك أَــــــ َزوَ ـــــْ ـــــَالَا ثًاج َة وَث   ِيفً

 

صــــاداَل ـــــثت واختــــذت  ًبـــــ َ َُ ُّْ َ َّ ــــواِ ُ أدغم َ ْ َ  
ــــيى ـــه حيــــ ـــالم مع ـــرا ب َو ال ُ ْ ََ َ ٍَّ َ ِλـــسن ْ ال احل َ َ ْ َ  

ــــدا( ـــون ) ًمـَـ ٍويف ن ُ ِ ـــفاه( َ ًش َ ـــاعترب) (اِ ْف ِ َ ْ َ(  
ــــــط ـــــــطوعيهم فق ــــــدى مـــ ْ يف وي ل َ َ ّ َْ ُِّ ِّ ْ َِ َ  

ـــ( ًفت َوأ) ى َ ـــم خَ َدغ ْ ِ ــــْ َـــــة سَسْم ـــهمٌ ْادس ُُ ِ  
َســـــنني مـــــع يومئـــــذ ثم ََ ٍ ِ ِ َِ ْ ْانيــــــــــــــهـَ َ  

ًجاجــــَث ــــضَأا َّ ًي ــــيَا الْ ـــــنَّة قف ِ بغـــــــ ٍُ ُ ِ  
 

                                          
 .١٩٧ مفردة ابن حميصن ص )١(
 .١٣٨، املبهج ص٤٤حتاف للبناء صاإل، ١٩١إيضاح الرموز ص،٣٦٥و ٣١٦مفردة ابن حميصن ص)٢(
 .١٣٨، املبهج ص٤٣ للبناء صاإلحتاف، ١٨٩إيضاح الرموز للقباقبي ص،١٩٦مفردة ابن حميصن ص )٣(

 .٦٠ ،٥٤ بيت رقمالقراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف )٤(



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣٢٣

 
 :وهو عىل أقسام

 :وهو عىل وجهني :إدغام املتامثلني الكبري .١ 

                                          
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل ،هو إدغام حرف متحرك بـحرف متحرك   )١(

﴿ فـدخلاًالتقاء املدغم باملدغم خطـ. ١     ﴾وخـرج وال متنـع الـصلة]٣٧:بقـرةال[: نحـو ،﴿   
   ﴾ اًفتظهر من أجل وجود األلف خط ]٥٠:بوتعنكال[:نحو. 

﴿فدخل  إذا كان يف كلمةٍأن يكون املدغم فيه أكثر من حرف. ٢  ﴾ وخرج ،﴿    ﴾. 
 :موانع اإلدغام الكبري

ً سواء كان متكلامٍ ضمريَأن يكون احلرف األول تاء.١ ﴿: نحوً           ﴾ ]ًا، أو خماطب]٤٠:النبأ 
﴿ :نحو          ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
﴿: نحــو اً احلــرف األول مــشدد يكــونأن.٢         ﴾ ]١٤٢:األعــراف[ ،﴿ Û Ü﴾  
 .]٣٩:احلجر[  ﴾U V ﴿، ]٤٨:رمالق[

﴿: نحو  بالتنويناً األول مقرون يكون احلرفأن.٣          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿    ﴾  

﴿ : النون املخفاة قبل احلرف املدغم كام يفكونت أن .٤           ﴾ ]٢٣:لقامن[. 

﴿:حذف حرف العلة بسبب اجلزم نحو.٥       ﴾ ]أصـلها يبتغـي غـري، و]٨٥:آل عمـران ﴿   
 ﴾ ]أصلها خيلو لكم، ]٩:يوسف ﴿         ﴾ ]اًن كاذبو أصلها يك]٢٨:غافر. 

﴿: نحو) آل(قلة احلروف ومصريه إىل حرف واحد  يف .٦       ﴾ ]٦١:احلجر[. 
﴿:نحو) هو(إدغام الواو يف .٧     ﴾ ]فـال وعلة املظهرين أن الواو حـرف مـد ]٢٤٩:البقـرة 

 .يدغم 
﴿ يف احلرف األول مهزة أصلأن يكون.٨       ﴾]ًيف حال إبدال اهلمزة ياء وصال ]٤:الطالق ً. 

، مفـردة ٣٠، إحتاف فضالء البرش للبنـاء ص٩٦إيضاح الرموز للقباقبي صللمزيد من التفاصيل انظر 
 . ١٩٥ابن حميصن ص 



 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣٢٤

﴿ :يف إذا التقيا يف كلمة أدغم األول يف الثاين :يف كلمة. أ ﴾ ]٢٠٠:البقرة[، 
﴿و  ﴾] ٤٢:املدثر[، النون يفو ﴿ Õ﴾ ]فقط دون غريمها، ]٤٨:الطور.    

ب،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ، ف، : ( هياًوقد وقع يف سبعة عرش حرف: يف كلمتني.ب
﴿: نحــــــو) ق، ك، ل، م،ن،هــــــ،و،ي      ﴾ ]٢٠:البقــــــرة[ ،﴿    

     ﴾ ]ـــــدةامل ﴿، ]١٠٦:ائ        ﴾ ]ـــــرة ﴿، ]١٩١:البق    ﴾ 
ــرة[ ﴿، ]٢٣٥:البق    ﴾ ]ــرة  ﴿،]١٨٥:البق       ﴾ ]ــة ﴿، ]٤-٣:الفاحت   

     ﴾ ]٢:البقرة[. 
    :املتقاربني الكبرياملتجانسني وإدغام - ٢

 : وهو عىل وجهني:متقاربان متحركانمتجانسان أوحرفان  اًإذا التقى خط
 ﴿: نحـوكـاف ال يف أدغـم القـاف : كلمة واحـدةيف – أ        

 ﴾ ]٤٠:الروم[ ،﴿   ﴾ ]و]٥:التحريم ﴿     ﴾. 
 

                                          
ً، يكون اإلدغام كامال تذهب معه ١٩٥، مفردة ابن حميصن ص ١٠٧إيضاح الرموز للقباقبي صانظر )١(

 .اً أن يكون ما قبل القاف متحرك.١:  نيرشطب فصفة االستعالء يف القا
 .، أو نون نسوةٍ مجعَوأن يكون ما بعد الكاف ميم.٢ 
﴿: ال تدغم القاف مع الكاف إذا مل يكن بعدها ميم مجع كام يف: تنبيه •                     ﴾ 

﴿: ، أوكان ما قبل القاف ساكن نحو]١٣٢:طه[             ﴾] ٦٣:البقرة.[  
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 :  كلمتني يف –       ب 
  ستة يفاملتقاربني يف كلمتني يف القرآن الكريماملتجانسني وأدغم األول يف الثاين من 

الباء، والتاء، والثاء، واجليم، واحلاء، والدال، والذال، والراء، والسني، (هي  اًعرش حرف
 .) والشني، والضاد، والقاف، والكاف، والالم، وامليم، والنون

 :  اآليتوهي مفصلة ك

﴿حرف الباء يدغم يف حـرف واحـد هـو املـيم يف .١          ﴾ فقـط يف 
 .]١٤:الفتح [،]٢١:العنكبوت [،]٤٠، ١٨:املائدة[،]١٢٩:آل عمران[ ،]٢٨٤:البقرة[:هي مواضع 

الثـاء، واجلـيم، والـذال، والـزاي،  (:ف التاء يـدغم يف عـرشة أحـرف هـيحر.٢
﴿: ، نحو)والسني، والشني، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء         

      ﴾ ]٥٧:النساء[، ﴿       ﴾]٨١:النساء[. 
  .)ت، ذ، س، ش، ض (:حرف الثاء يدغم يف مخسة أحرف هي.٣

﴿:     نحو              ﴾ ]٥٨:البقرة[. 

                                          
 :اآليتويشرتط فيه    )١(

﴿ :أن ال يكون احلرف األول تاء ضمري خماطب، نحو.١         ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
﴿: ؛ نحواً احلرف األول مشدديكونال  أن.٢         ﴾ ]٢٠٠:البقرة[. 
 ﴿: نحو.  بالتنويناً األول مقرون يكون احلرفأن ال.٣      ﴾] ٦:الزمر[.  
﴿: نحواً األول جمزوم يكون احلرفأن ال .٤             ﴾] ٢٤٧:البقرة.[  

﴿: واظهر ما سوى ذلك نحو)٢(     ﴾] ٧٣:احلج.[  
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½ ¾ ﴿ :ٍحلاء يدغم يف حرف واحـد هـو العـني يفحرف ا.٤ ال  ]١٠:املمتحنـة[  ﴾¼ 
 .غري

﴿يف  التاء والشني:ف اجليم يدغم يف حرفني مهاحر.٥             ﴾  
﴿، ]٤، ٣:املعارج[            ﴾ ]ال غري]٢٩:الفتح . 
ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض،  (:حرف الدال يدغم يف عـرشة أحـرف هـي.٦

﴿ نحو )ظ            ﴾ ]١٨٧:البقرة[ ،﴿        ﴾ ]٥٥:القمر[. 

﴿: حرف الذال يدغم يف حـرفني مهـا الـسني والـصاد يف.٧               ﴾ 
﴿، و]٦٣، ٦١:الكهف[         ﴾ ]الغري]٣:اجلن . 

﴿ : نحوحرف الراء يدغم يف الالم.٨         ﴾ ]٧٨:هود[. 
 : ف السني يدغم يف الزاي والشنيحر.٩

﴿:أما الزاي ففي           ﴾ ]الغري ]٧:التكوير. 
 ﴿:فله الوجهان يف  وأما الشني             ﴾ ]واإلدغام مقدم]٤:مريم . 

                                          
 وذلـك يف موضـعني مهـا ً وال تدغم الدال اذا كانت مفتوحة وقبلها سـاكن إال إذا كـان بعـدها تـاء)١(

﴿     ﴾ ]و]١١٧:التوبة ،﴿       ﴾ ]أما غري التاء فال إدغام فيه نحو]٩١:النحل ،: ﴿  
   ﴾ ]و]٢١:يونس ،﴿      ﴾ ]١٦٣:النساء[.  

﴿:ال تدغم الراء اذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن نحو )٢(                  ﴾ ]٨:النحل[.  
﴿وتظهر السني املفتوحة وقبلها ساكن يف ومل تدغم يف غريها، )٣(              ﴾ ]٤٤:يونس[.  
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﴿ : يدغم يف حرف السني نحـوحرف الشني.١٠                   ﴾ 
 .الغري ]٤٢:اإلرساء[
﴿ : يدغم يف الشني نحـوحرف الضاد.١١                   ﴾ ]٦٢:النـور[ 

 .الغري
﴿ : نحـواف إذا حتـرك مـا قبلـه يدغم يف القـحرف الكاف.١٢         ﴾ 

 .]٣٠:البقرة[

﴿:نحو يدغم يف الكافحرف القاف.١٣          ﴾ ]٦٤:املائدة[. 
﴿ : نحوحرف الالم يدغم يف حرف الراء.١٤          ﴾ ]و]٢٨:غافر ،﴿  

                 ﴾ ]٤٣:األعراف[. 
﴿ : نحوحرف النون يدغم يف الراء والالم.١٥            ﴾ ]١٣٦:بقرةال[ ،
﴿و            ﴾ ]١٣٦:البقرة[ ،﴿        ﴾ ]١٦٧:األعراف[. 

                                          
﴿ : وقبله ساكن نحواً وال يدغم اذا كان الكاف متحرك)١(        ﴾ ]١١:اجلمعة[.  
﴿ : وقبلـه سـاكن نحـواًمتحركـكـان رك، وال تدغم القاف اذا  برشط أن يسبقها متح)٢(     ﴾ 

  .]٧٦:يوسف[
: حيث وقعت، وال تدغم الالم يف غريها إذا كانـت مفتوحـة وقبلهـا سـاكن نحـو) قال( تدغم الم )٣(

﴿      ﴾] ١٠:احلاقة.[  

كانت النون متحركة وقبلها سـاكن حيث وقعت، وال تدغم يف باقي الكلامت إذا ) نحن(تدغم نون  )٤(
﴿: نحو        ﴾] ١٥٠:البقرة.[  
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َّإذا حترك ما قبله تسكن امليم عند الباء ثم ختفى بغنة: حرف امليم.١٦ ُنحو : ﴿    

     ﴾ ]٣٠:النجم[. 

﴿ :يفه اإلظهار ول     ﴾ ]و،]٨٣:البقرة ﴿      ﴾ ]و،]٥:اجلمعة﴿   ﴾ 
﴿و ،]٣٨:الروم[و]٢٦:اإلرساء[        ﴾ ]و]١٠٢:النساء ،﴿      ﴾ ]٢٧:مريم[ ،
﴿و          ﴾ ]١٨٥:آل عمران[.   

 :ظاتوملح
،فيجـوز يف حـرف املـد إذاكان قبل احلرف املدغم حرُف مـد ولـني أو لـني فقط.١

﴿ : نحو حال اإلدغام] القرص والتوسط واإلشباع[      ﴾ ]٤، ٣:الفاحتة[. 
عند إدغام املتامثلني واملتقاربني جيوز معه الروم واإلشامم يف احلـرف األول إال يف .٣

َّ يتعـذر حالة التقاء امليم بامليم أو امليم بالباء أو الباء بالباء أو الفـاء بالفـاء ففيهـا َ ََ
 : بشكل عام يف اإلدغاماآلتيةوجتوز األوجه  الروم واإلشامم النطباق الشفتني

﴿: وجه واحد يف املفتوح ومل يسبقه حرف مد نحو. أ         ﴾ ]٢٠:البقرة[. 
﴿ :وجهان يف املكسور ومل يسبقه حرف مد نحو.ب     ﴾ ]٥٢:البقرة[. 

﴿: فتوح املسبوق بحرف مد نحوثالثة أوجه يف امل. ج    ﴾ ]ثالثـة  :]١١:البقـرة
 .القرص أو التوسط أو اإلشباع: أوجه املد العارض لإلدغام

                                          
﴿ وقبله ساكن، نحو اًفى امليم إذا كان متحركال خي )١(               ﴾] ١٣٢:البقرة.[  
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 ﴿:ثالثة أوجه يف املضموم الذي مل يسبقه حرف مد نحو. د       ﴾ ]٣٠:البقرة[. 

﴿:أربعة أوجه يف املجرور املسبوق بحرف مد نحو. هـ      ﴾ ]٢٣٥:البقرة[ 
 .دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم عىل القرصثالثة باإل

﴿ :سبعة أوجه يف املضموم املـسبوق بحـرف مـد ولـني أوحـرف لـني نحـو. و   

   ﴾ ]دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع وثالثة ثالثة باإل  ]٣٥:البقرة
 . ًمع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم بعد فك اإلدغام قليالباإلشامم 

. 

ْأد ـــَ ـــم يف الب َغ َ ــــيزيدَ ِاب الــــ ِ َ ْ ـــأيبِ َي ك َ  
َواال ِه يف إَ ـــه املـِـــــــثلني ْدُ ِغام َ ْ ْ ِ ْحـــم ( ِ ُ(  

َوالبــا ببــا  َ َشــفا(َِ ِمناسك) َ َم ومـــاــــــكَُّ َْ  
ــضم ــاء ال ــع ت ــك م ِحيزن َّ ُ َِ َ ْ َ ــسجـــــالَْ َري م َ ْ ُ ِ  

َأحتَو ُ َّاجــــــونا َ ـــَف( ُّ ْطـــب) (ى ًت َأدغـــام) ِ َ ْ َ  
َهــذ َا وواىل الـمـــــــك يف قــرب عـــىلَ ََ ٍ ْ َُ ِّْ َ َ  

ــــطأه ويف ـــرج شــــ ـــذا أخ ـــف ك َخل ُ ََ ْ َ َْ ََ ْ َُ ٍ  
َكــــذ ـــــمطوعيَ ِاك يف تــــصـــــــلية ال ِّ َ َّْ ْ ُُ ِ َ َْ  

ـــع إ ــــت م ِوزد وعظـــ َ َ ْ ََ َ ْ َ ـــِ َطب ـــى(ٍاق ْ َمت َ(  
ٍوابــــن حميـــــــــــصن بإظهــــار َ ُ ْ َْ ِ ٍ ِ َ َ تــــالُ َ  

 

ـــَع َرو عـــْم َ اخلـــالَىلٍ َف  فِ ـــصِ ِافـْــــــهم ت ُ ْ   ِبَ
ْطـــب( ْفـــز) (ِ ُجيـــده(َو) ُ ُ َذا األِإ) ِ ْ ــــمَ ْول ضـ ُ ُ ّ  

َسلك ــــكَُّ ـــز(ُم ـــ ْف ــــَط) (ُ ْوزد ) اًبـِّي ـــا( َِ   )َِمح
ـــب(َو ْط ــــة ) ِ ـــثيل كلمـَـــ ٍبم ِ ِْ ْْ َ ـــالِ ـــا ت َال الت ََ َّ  

ُويف بأعـــــــي َْ َ ــــــِ ـــــورـنَّ ٍا بط ُ ــــــُهـنَْع ِ   اـَم
َاف بَكـــــاف إن بكــــــــــــلمة بـــــالَقـــــ ِْ ِ ٍِ ِ ٍ ٍَ  

ْمــيم ببــاء مــع يعـــــــذب مــن  ْ َ ُ َْ َِّ ٍٍ ِشــفي ( ِ ُ(  
ـــذا بب َك ِ َ ـــاب ِاقَ ــــي الب ِـــ َ ـــل( ْ ٌفاض ـــي) َِ ْيع ِ َ  

ــا  ــضاد يف الط َّو الـ ُ ــز( ََّ ْم ــا ) ِ َّويف الت َفاثبتــا(َ ُ ْ َ(  
ِمج ــع مــا فيــه اخـــــــتالف ابــن العــالَ َي َْ ْ َِ ُ ِ ِْ َ  

 

                                          
 .٣٧-٢٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(
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 . بالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة يف آخر األسامء بن حميصنوقف ا 

 ،﴾}   ﴿،﴾s﴾، ﴿ ¿﴾، ﴿ ´﴾، ﴿ c ﴿ ،﴾? ﴿ ،﴾» ﴿ :نحو
﴿ g﴾، ﴿ ©﴾، ﴿ Y﴾، ﴿ =﴾، ﴿ a﴾، ﴿ ¹﴾، ﴿ S﴾، 
﴿}﴾، ﴿  ﴾ حيث وقعت. 

﴿ :يها بالتاء وهـيقف علاستثنى ست كلامت في :مالحظة   ﴾حيـث وقعـت ، 
﴿و   ﴾ ]واً معــ]٣٦:املؤمنــون ،﴿     ﴾ ]٦٠:النمــل[، ﴿    ﴾]٣:ص[ ،
﴿  ﴾]١٩:النجم[.   

 :اآلتية يف الكلامت اً وأثبتها وقفً بحذف هاء السكت وصالبن حميصناقرأ 
﴿    ﴾]ــــــرة ﴿و]٢٥٩:البق    ﴾]ــــــام ﴿و ]٩٠:األنع    ﴾ ]ــــــة ، ١٩:احلاق
﴿و]٢٥    ﴾]ــة ﴿و ]٢٦، ٢٠:احلاق   ﴾]ــة ﴿و]٢٨:احلاق     ﴾]ــة  ]٢٩:احلاق
﴿و    ﴾] ١٠:القارعة[. 

﴿ يف ووقـف    ﴾ ]عـىل الكـاف  ]٨٢:القـصص﴿  ﴾وجيـوز البـدء بــ ﴿ ﴾ 
﴿وكذلك يف       ﴾ ﴿  ﴾ بـوجيوز البدء  ﴿   ﴾. 

ْهــــي ِات قــف بَهَ ْ ِ ْجــد( ِاء َاهلــَ ْفــز(َو) ُ َبتــا) ُ ِ  
َصـــل ي ْ ُـــــنَّه دَسَتـــِ َون هـــْ ْ للحـــسنَا الَ َ ِ  

ـــ َان وَف ـــَرٍ َاق م ُع يٍ ـــنَْ ــــاد الي َــــ ـــى ( ا ِ َمت َ(  
ـــ ــــده الَتْا اقَذَك َــ ْ ْجـــد(  ِ ـــه ) ُ ْكتابي ِ ـــنَن( ِ ْم َ(  

                                          
 .١٣٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٢٨٨مفردة ابن حميصن ص  ،١٣٩، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٢٠٢مفردة ابن حميصن ص  ،١٤٠، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .١٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٧إيضاح الرموز للقباقبي ص  )٤(



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣٣١

ـــــســَ َـــــابيه وِح ْ ـــــَمِ َالي ـــــلِ ْه س ُ   َْهيِانَطْ
َاد حِزَو َفهْــــــذَ َا لــدى الوَ َ   )َالَفــ( ِف ِقــَ

 

َلــــه ف ــــَُ َط وَق ْى ماهيــــهَيْ يـَــــــــــحُْريَغــــْ ِ َ  
ِوقـــف ب ْ ِ ــَ ــك َك َاف وي َ ْفــز( ٍ َطــال( َاليــا َو) ُ َ(  

  

 ،]٣٣، ٧:رعـدال[ ﴾ H ﴿ : للتنـوين يف أربعـة أحـرفَفِذُ مما حـِ ابن حميصن بالياءوقَف
ــرال[ ــدال[ ﴾ í ﴿و ]٣٣:غــافر[، ]٣٦، ٢٣:زم ــدال[ ﴾ ¸ ﴿ ،]٣٧، ٣٤:رع  ﴾ N ﴿ ،]١١:رع
 .]٩٦:نحلال[

 .]٢٧:قيامةال[ ﴾ C ﴿ ،]٢٦:رمحنال[ ﴾ R ﴿ : ووقف ابن حميصن كذلك عىل
 .]٤١:ق[ ﴾ b ﴿:ووقف بالياء عىل

 : 
 ،تدل عىل املتكلمو ، عن أصول الكلمة زائدة، ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، وأن حيل حملها الكاف واهلاء، وعالمتها جواز حذفها،سم والفعل واحلرفتتصل باال
(فتقول يف   ( :َّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ
﴿ :يفكـام   إذا كـان بعـدها مهـزة مفتوحـة يـاء اإلضـافة ابن حميصنفتح       ;﴾ 

ــرةال[ ﴿ ،]٣٣، ٣٠:بق   ﴾ ]ــرةال  ﴿ ،]١٥٢:بق   U﴾ ]ــران  ﴿ ،]٤٩:آل عم   ﴾ 
 ﴿ ، ]٥١:هــود[  ﴾ ]٩٢:هــود[، ﴿    ﴾ ]١٣:يوســف[، ﴿  ﴾ ]٤٦:يوســف[، 
﴿ ،]٣٦:غـــافر[ ،]٣٨، ٢٩:قـــصصال[ ،]١٠٠:ؤمنـــونامل[ ،]١٠:طـــه[     ﴾ ]١٢٥:طـــه[، 

                                          
 .٧١-٦٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(
 .٢٥٩مفردة ابن حميصن ص  ،١٤٠، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .١٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٩ للقباقبي ص  إيضاح الرموز)٣(



 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣٣٢

﴿ ﴾ ]١٥:حقافألا[ و]١٩:نملال[، ﴿     $﴾ ]٢٦:غافر[، ﴿ ﴾ ]٤١:غـافر[، 
﴿ ﴾ ]٥١:زخرفال[، ﴿   ﴾ ]١٧:حقافاأل[. 

ــاو  ــسورة يف فتحه ــزة مك ــدها مه ــان بع ﴿ :إذا ك  $ ﴾ ]ــف  ،]٣٨:يوس
﴿﴾ ]وأسكنها يف .]٦:نوح:﴿      ﴾ ]١١٦:ائدةامل[. 

﴿ :وفتحها إذا كان بعدها مهـزة مـضمومة يف        ﴾ ]٢٩:ائـدةامل[، ﴿      D﴾ 
 .]١١٥:ائدةامل[

﴿ :وفتحها إذا وقع بعدها مهزة وصـل يف        ﴾ ]١٤٤:عـرافاأل[، ﴿   

﴾ ]طه[ ،﴿    ﴾ ]طه[، ﴿     ﴾ ]طه[. 

﴿ : يفوفتح الياء ﴾ ]٥:مريم[، ﴿  ﴾ ]٤٧:فصلت[. 

﴿ :وأســكنها إذا وقــع بعــدها الم تعريــف يف مجيــع املواضــع نحــو   ﴾ 
 .]١٢٩:توبةال[

﴿ :وأسكن الياء يف   ﴾] ٢٨:نوح[ و]٢٦:احلج[ و]١٢٥:بقرةال[. 
﴿ :يف وأسكنها  ﴾٢٩:امللك[ و]٨٣:التوبة[  إال إذا وقع بعدها مهز كام يف،حيث وقعت[ 

  .فيفتحها كحفص
  .]٦:الكافرون[و]٦٩ ،٢٣:ص[و]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[يف ﴾﴿ :يف وأسكنها
﴿ :يف وأسكنها ﴾ ]٧٩:األنعام[و ]٢٠:آل عمران[. 

                                          
 .٢٣٠، ومل يذكرها يف املفردة ص١٤٨، اإلحتاف للبناء ص٢٥٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣٣٣

ــَقَو ْل مهــْب َ ــَ ْز القط َ َع أِ ـــكن للْسِ ْـــ ِ ــِْ   ْنَسَح
ِابــــن حميـــــــــــصَو َ ُ َن كُ َبــــزي خــــالٍ َ ٍّ َِّ  
ُتأمـــــــرَو ُ ْ ِعـــوينْوين ادَ ْي فطـــرنِنـــدِ عُ َ ََ  
ِني يفَتِــــــــــريَِخ األِّينِإ ــــُ العِ ــــ ِودُق   ْنَع
ـــق َافَو ــز( َــــ ْح ــِبَْن األَال) ُ ــَي َا كــذَبَا س   اَ
َيب مـــــع آيـــــَرَي وِدْـــــــــــهَع َ   ِيفَ وِايتَِّ
ـــنِِّيفَو ــ الـ َجــاد(ْح َتْدا اف ــ) َ ْاخللِب ــي( ِف ُ ِفن ُ(  

ْالبـــــــينات فاســكنن  ِّ ْ ٌحــرب(ُ ْمهـــر) (َ ََ(  
ْطب( ُّحسـبي املكـي واألخـرى ) ِ َ   )َجـال( َ

ـــاب بـــاخلالف ـــه باقـــــــــي الب ِوعن ِ ِ ُ  
ِوعند مهـز الوصـــل  ِ ْفـز (َ ْأخـي سـَكن) ُ َ  

ْومـــع ســــــــوى مهـــز لـــه فـــافتح ويل ُ ٍْ ِ َ  
ْويف رصاطــي اشـــرح يل افــتحن  َْ   )ِحجــا( ِ

ًويف أخــــي معـــــ   َالَّ ونفـــــــــــيس أواَ
 

ِـــــــــــرس يلَيَ وَّالِإ ْ َ معــــــي أِّ ِ ْافتحنَ فــــــْوَ َ َ ْ  
َم مـَـــــــــــع وُاكـــــَرَ أِينِإ ْ ـــــي كـــــالِكَلْ َنِّ ِ  
ـــن وْاسَف َك ْ ــَتْي افــِرْجــَأِ َح ل َه وْ ْفــن(ُح ْتَفــُ َ(  
ــــند الَو َعـــ َ ْم العـــرِ ُ ِف لِ ـــَلمِ ْكنَنْي اســـكِّ ِ  
ــــــن الُهَ وِينَادَرَأ َـــ ـــــِ ذَّ َشـــــذ(ْح َتْي اف   )اَ

ِاين الكَآتـــ َاب عَــــــــــتَ ْه افــــنْـــَ ِح تفــــَتُ َ   يْ
ــــتَو ِنعمــــــ َِ ـــَّي الْ ـــِت ـــَي ف ـــع ج َزد م ْ َْ   ِينَاءِ

ــــــذين  ـــــــني أروين ال َبلغــــــ ََ ُ ــــــر( َ ْم َ(  
ــــــذين أوال ـــــــركائي ال ــــــع شـــــــ َّم َ َّْ َ  
ِكمــــــــــــسني بــــــاحلجر واألعــــــراف ِْ َ ِ َّ  

ْمـــز( َقــــومي وبعـــدي  ْوغـــري ذي حـــسن) ِ ََ َ  
ي بإســــكان  ٍديــــن وللمــــــــــكِّ   َجــــيلِِ

ًو هكــــذا قومــــــــــي  لــــيال   َ عنــــهُ جــــاَ
ـــد َل ــــهن َ ـــود فتحــــ َّى العق ُ َحـــصال( ُِ ِّ ُ(  

 

:   

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،

                                          
 .٨٦-٧٣ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(
 .١٥٢ إحتاف فضالء البرش للبناء ص،٢٥٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(



 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣٣٤

 ﴿: يفاً ووقفـًوسـط اآلي وصـالوقد أثبتهـا ابـن حميـصن يف   ﴾]  ١٠٥:هـود[، 
﴿   ﴾]ـــف ﴿،]٦٦:يوس   ﴾]٦٢:اإلرساء[، ﴿  ﴾]ـــف  ﴿،]٢٤:الكه   ﴾ 

 ﴿،]٣٩:الكهــف[   ﴾ ] ٤٠:الكهــف[، ﴿   ﴾ ]٦٤:الكهــف[ ،﴿  ﴾]٦٦:الكهــف[ ،
﴿    ﴾]٩٣:طـــــه[، ﴿     ﴾ ]٢٥:احلــــــج[،﴿    ﴾]٣٦:النمــــــل[، 
﴿   ﴾]١٣:ســـــــبأ[، ﴿    ﴾]ـــــــافر ﴿ ،]٣٨:غ  ﴾]٣٢:الـــــــشورى[، 
﴿     ﴾]٦١:الزخرف[ ،﴿   ﴾] ٤١:ق[ ،﴿   ﴾ ]٨، ٦:القمر[. 

﴿ :يفحذف الياء      ﴾ ]اًووقف ًوصال ]٣٦:النمل. 
﴿ : يفاًوقفو ًوأثبت الياء يف رؤوس اآلي وصال    ﴾]٩:الرعـد[،﴿   ﴾ 

﴿، ]١٥:غافر[   ﴾ ]٣٢:غافر[، ﴿ ﴾] ٤:الفجر[،﴿    ﴾] ٩:الفجر[. 
 .سأذكره يف الفرش يف مكانه إن شاء اهللا ياء اإلضافة والياء الزائدة منمل أذكره هنا وما 

ـــداع  ــدع الـــ ــت ي ِأثب َّ ْ َُ َ َ ــز(َ ْم ــع) ِ ــاء م ْدع ِ  
ُواثبـــــــتهام  ْ ًحـــال(ِ َّوحـــذفهن ) ُ ْفـــن( َُ َ(  

ـــه  ــــرف حالي ـــون زخــــ ِواتبع ٍ َِ ُ ِ ـــج(َّ ْف َ(  
َثــم اليزيــــــــدي كــأيب عمــرو ســوا ٍَّ َ  
ْبـــرش عــــــــــبادي يتقـــي يرتـــع هلـــم ْ ََ َّ ِّْ  

 

ـــــال ــــانن وصـْـــــ ــــرمن أه ًأك َ ِ َِ َ ْمجــــع (ْ َ(  
ْحـــز( ِآتـــان  ْبالـــــــــواد عنـــه أثبـــتن) ُ َُ ِ ِ  

ــــل  ـــال الوصـ ِو يف رءوس اآلي ح َِ َ ِ ـــج(ُ ْح َ(  
ْفـــيام علــــــــيه ذلـــك البـــاب احتـــوى ُ َ َ ِ َ  
ُفاحــــــــذف وقـــد متـــت هنـــا أصـــوهلم ْ ْ ْ  

 

 
 . الناس آخر الضحى إىلسورة آخرالتكبري عند سور اخلتم، وهي من أ ابن حميصن برق 

                                          
 .٩١-٨٧ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣٣٥

: ، فقال املرشكونعض العلامء أن الوحي تأخر عن رسول اهللا ذكر ب: سبب ورود التكبري
﴿ فنزل جربيل بسورة،  قد ودعه ربه وقاله اًإن حممد   ﴾ فلام فرغ جربيل من قراءة 

 . هللا تبارك وتعاىلاً شكرالسورة كرب النبي 
 التكبري ، ومجيع من أثبت التكبري له جواز سنة سواء كان يف الصالة أم غريها:حكمه 

 . وعدمه، وعدم التكبري هو املقدم
قرأت عىل إسامعيل بن : سمعت عكرمة بن أيب سليامن يقول (: قال ما رواه البزي:هدليل

كرب عند خامتة كل سورة حتى ختتم، فإين : عبد اهللا املالكي، فلام بلغت والضحى قال يل
حتى د خامتة كل سورة كرب عن: قرأت عىل عبد اهللا بن كثري فلام بلغت والضحى قال يل

خربه أنه قرأ عىل جماهد فأمره بذلك، وأخربه أن ابن عباس أمره بذلك، وأخربه أختتم، و
 . ) أمره بذلكأن أيب بن كعب أمره بذلك،  وأخربه أن الرسول 

 سنة من سنن رسول َ التكبري فقد تركتَإن تركت(:قال يل اإلمام الشافعي: قال البزي  
 .)اهللا 

  .ة فردمن طريق املوهو الذي   فقط،)اهللا أكرب( ذهب اجلمهور إىل أن صيغته :صيغته 
                                          

 . وما بعدها٣٠٣ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(
 .٣١٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش  ،٧٣٨إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(
 .٥٣٢٥ رقم  يف املستدرك حديثرواه احلاكم)٣(
 .٣٢٠ ص٢بن اجلزري جالالنرش ، ٧٤٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(

 ) .ه إال اهللا واهللا أكربلال إ( وزاد بعض العلامء التهليل قبل التكبري 
 والتهليـل مـع التكبـري مـع )ه إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمدلال إ(  التكبري عد بحميدوزاد بعض العلامء الت
عضه عن بعض بل يوصل مجلة واحدة ، وال جتوز احلمدلة مع التكبـري إال أن يكـون احلمدلة ال يفصل ب

 .التهليل معها



 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣٣٦

  . يبدأ التكبري من آخر سورة الضحى إىل آخر سورة الناس:هؤه وانتهاؤبتداا
 :، مخسة أوجهوجه اجلائزة بني السورتني مع التكبري األ

 الـسورة عـن أول أي قطع آخر السورة عن التكبري عن البـسملة :قطع اجلميع  -١
 . اآلتية

﴿ :مثــــال                ﴾ •       •  • 
﴿             ﴾. 

ول الـسورة أخـر الـسورة  بـالتكبري بالبـسملة بـآي وصل أ: وصل اجلميع -٢
 .اآلتية

ــــــال ﴿ :مث            ﴾         ﴿    

      ﴾. 
 حتريك الساكن األول بالكرس عند وصله بـالتكبري للـتخلص مـن التقـاء ويالحظ

 .الساكنني، ويلزم منه ترقيق الم لفظ اجلاللة
قف عليه ثم البسملة مـع الوقـف عليهـا ثـم وخر السورة بالتكبري ثم الآ وصل -٣

 .اآلتيةاالبتداء بالسورة 
ــال ﴿ :مث                    ﴾       

﴿         ﴾. 

                                          
 .٧٤٠، إيضاح الرموز للقباقبي ص٤٠٤املفردة لألهوازي ص)١(



 

ابن حميصنة ءارقأصول   ٣٣٧

عند وصله بـالتكبري للـتخلص ) صلة هاء الضمري( حذف الساكن األول ويالحظ
 .من التقاء الساكنني

ول الـسورة ألة  بـمعن التكبري والوقف عليه ثم وصل البـس خر السورةآ قطع -٤
 .، وهو الوجه املقدم ألنه الوارد يف املفردة اآلتية

﴿ :مثال             ﴾ •     •   ﴿    
              ﴾.  
ول الـسورة أخر السورة بالتكبري والوقف عليـه ثـم وصـل البـسملة بـآ وصل -٥
 .يةالالت

ــال  ﴿ :مث                ﴾     •   ﴿  
           ﴾.حتريـك الــساكن األول بالكـرس عنــد وصـله بــالتكبري  ويالحـظ 

 .للتخلص من التقاء الساكنني، ويلزم منه ترقيق الم لفظ اجلاللة
 . اءة سورة كرب وقطع القر أي عىل آخر قراءته قطع القارئوإذا أراد

 ألن يف ذلـك ؛ال جيوز وصل آخر السورة بالتكبري بالبـسملة والوقـف عليهـا.١: تنبيه
  . بأن البسملة آلخر السورةاًإهيام
 ألن يف ؛ال جيوز الوقف عىل آخر السورة ووصل التكبري بالبسملة بأول الـسورة.٢

 . بأن التكبري ألول  السورةاًذلك إهيام

                                          
 .٧٣٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص٤٠٤ املفردة لألهوازي ص)١(
 .٣٢٨ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٢(



 

 ابن حميصنة ءارقأصول  ٣٣٨

 بكيفيـة ختـالف بـن حميـصنهـا اأرقدد مـن األلفـاظ كام يوجد يف القرآن الكريم ع
 وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كـي ،اًحفص

 : هلا وهذه األلفاظ هيَنتبهُي
.﴿ قرأ -   ﴾ و﴿  ﴾السنيحيث وقع ب.  
﴿  قرأ-   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
﴿  قرأ-  ﴾ بسكون الطاءيث وقع ح. 
 ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كـان أول الكلمـة الثانيـة -

 ﴾ «º ¹ ﴿ و]١٧٣:بقـرةال[  ﴾    j ﴿: نحـو، هبا مـضمومةُأَدَتْبُمهزة وصل ي
 .، ويكرس األول فيام عدا ذلك]نساءال[

                                          
 .اإلحتاف للبناء ص، ٩٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٣٢١، اإلحتاف للبناء ص٤٤٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(
 .٢٧٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(



 

  احلسنة ءراق أصول  ٣٣٩

 
  .  اوعملً اعلم زمانه إمام البصري سعيد أبو اإلمام السيد ،يسار احلسن أيب بن  احلسنهو   

 لفـصاحته،  لقلـت  احلسن بلغة نزل القرآن أن أقول أشاء لو :اهللا رمحه الشافعي قال
 إحدى سنة وذلك ا عمر خالفة من بقيتا لسنتني ولد .طويلة وأخباره ،جليلة ومناقبه

 . للهجرةوعشرين
 أيب وعلـى  ،األشعري موسى أيب عن ،قاشيالر اهللا عبد بن انطَِّح على قرأ : شيوخه

 . ن  بن ثابتوزيد  بن كعبيبأُو  عمر بن اخلطابعن ،العالية

 وسـالم  ،العالء بن عمرو أبو  منهم خلق كثريوناً وسامعاًروى عنه القراءة عرض : تالميذه

 .وأيب عمر عيسى بن عمر الثقفي، اجلحدري وعاصم ،عبيد بن ويونس ،الطويل سليمان بنا

  .تعاىل رمحه اهللا ،ومائة عشر ة سنةبرصمات بال
 .الدوريحفص بن عمر ، والبلخي شجاع:  مها ناراويوله 

  

                                          
 .١٦٨ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ٢٣٥ ص١ن اجلزري جبالغاية النهاية، )١(
  .١٠، اإلحتاف للبناء ص٦٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص ١٥٢ مفردة احلسن البرصي لألهوازي ص)٢(



 

 راءة  احلسنقأصول   ٣٤٠

 
)  ه١٢٠(سنة  أبو نعيم شجاع بن أيب نرص البلخي، اإلمام الزاهد العابد املقرئ، ولد

  . وإليها ينسبببلخ
أيب عمرو بن العالء البرصي، وأيب عمـر عيـسى بـن عمـر الثقفـي،  عىل أقر: شيوخه

ِّوصالح املري  ِّ .  
 القراءة أبو عبيد القاسم بن سـالم وحممـد بـن غالـب وأبـو نـرص روى عنه : تالميذه

  . القاسم بن عيل وأبو عمر حفص الدوري
ٍبخ بخ: سئل عنه اإلمام أمحد بن حنبل فقال ٍَ   .، وأين مثله اليومَ

    . رمحه اهللا ) ه ١٩٠(سنة  ببغداد تويف : وفاته

 

                                          
 .٣٣٨ ص١لذهبي جل معرفة القراء ،٣٢٤ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(



 

  احلسنة ءراق أصول  ٣٤١

 
ولـد أيـام املنـصور سـنة  ،بو عمر الدوري النحوي أحفص بن عمر بن عبد العزيز     

مـام القـراءة يف إ ه،ي نسبة لـوالدور  وهو موضع بقرب بغداد،مخسني ومائة يف الدور
 ، أول من مجع القـراءات،ة ثبت كبري ضابطثق، زمانه يف الناسب وشيخ القراءة ،عرصه

ًالشواذ وسمع من ذلك شيئا كثريا  بسائر السبعة وبأ وقر،رحل يف طلب القراءات ً.  
 وعىل أخيه يعقوب بن جعفـر عـن ابـن ، بن جعفر عن نافعلسامعيإ عىل أقر: شيوخه

لكـسائي  وعـىل ا، وحممد بن سعدان عن محزة، وسليم عن محزة،مجاز عن أيب جعفر
 وحييـى اليزيـدي ، ومحزة بن القاسم عـن أصـحابه، وأليب بكر عن عاصمبقراءته،

   .  وغريهميب نرص البلخيأبن اوشجاع 
أبـو    و،بـن فـرجمحد أحرب شيخ املطوعي ومحد بن أ :ه وروى عنهي علأقر : تالميذه

 ،محـد بـن مـسعود الـرساجأ و،محد بن يزيد احللواينأو، محد بن فرح املفرسأجعفر 
 وإسـامعيل بـن يـونس بـن ،محـدأ وإسامعيل بـن ،سحاق بن إبراهيم العسكريإو

  . وغريهم وحممد بن محدون القطيعي، وعبد الرمحن بن عبدوس،ياسني
بن فـرح محد أ وقال ،محد بن حنبل يكتب عن أيب عمر الدوريأ رأيت :قال أبو داود    

  . اهللا غري خملوقكالم : ن ؟ قال آما تقول يف القر: لت الدوري أ س:املفرس
  . رمحه اهللا ) ه ٢٤٦(سنة  تويف يف شوال : وفاته

                                          
، ٢، هتـذيب التهـذيب ج٣٨٦ ص١ذهبي جلل معرفة القراء ،٢٥٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(

 ،٢٦٤ص ٢لـزركيل ج لاألعالم  ،١١١ ص ٢ شذرات الذهب ج ،٢٠٣ ص ٨، تاريخ بغداد ج ٤٠٨ص
 .١٠٩ ص ١بن اجلزري ج الالنرش 



 

 راءة  احلسنقأصول   ٣٤٢

 
 

ُأعوذ :كان يقول يف االستعاذة ُ ِالـسميع ِبـاهللاِ َ ِ ِالعلـيم َّ ِ َ َمـن ْ ِالـشيطان ِ َ ْ ِالـرجيم َّ ِ َّ،إن اهللا َّ ِ
ِهوالسميع العليم، ويدغم اهلاء يف اهلاء يف  َ ُ َِ َّ َهللا هوا(ُّ ُّ(.  
ـــن ـــل م ـــيم قب ـــســــــميع والعل ْزد ال ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َِّ ِ  

ـــن  ْوأدغم ْ ــا ( َِ ــفا) (ًِمح َش ــســــمال) َ َوب َ ْ َ َ  
 

ْحز( ُبعــد إن اهللاَ هو ) ُ َّ ِ َ ْ ٌحصن(َ ْ ْأمن ) ( ِ ِ ُ(  

ْطــب( ــصـــري صــال) ِ ــد ب َفاصــال  وعنْ ً َِ ٍِّ ْ َ َِ َ ِ  
 

 
غريها من السور، وال يف رؤوس األجزاء، كان يبسمل أول الفاحتة، وال يبسمل يف 
  .ويصل بني السورتني املتتاليتني بال بسملة

  . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي
ْوأدغمـــن  ْ َشــفا) (ًِمحــا ( َِ َوبـــســــمال) َ َ ْ َ َ  

ْولليزيــــدي الــــســـْكت زد وللحــــسن َ َ ْ َ ََ َّْ ِْ ِ ِِ َ ِ  
 

ْطــب( ــصـــري صــال) ِ ــد ب َفاصــال  وعنْ ً َِ ٍِّ ْ َ َِ َ ِ  
ــــســـــملن ــــد ال تب ــــري احلم ــــدء غ ْيف ب َ ََ َِ ِْ ْ َُ ِْ َ ِ ِ  

 

                                          
، إيضاح الرموز للقباقبي ١٩٩ مفردة احلسن البرصي لألهوازي حتقيق الدكتور عمر يوسف محدان ص)١(

 .٢٣ القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص،٨٤حتقيق الدكتور أمحد شكري ص
 .١٧ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٢(
 وله فيها  وال بسملة بني األنفال وبراءة،ومن املعلوم أنه ال سكت وال وصل بني سوريت الناس والفاحتة )٣(

، إيـضاح الرمـوز ٢٠٠والوصل كحفص، مفـردة احلـسن البـرصي صالوقف والسكت : ثالثة أوجه
 .٢٣، القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص١٦١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٩٠للقباقبي ص

 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيم ، عد آي القرآن مرشد اخلالن إىل معرفة)٤(
 .١٩، ١٨ بيت رقم لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة )٥(



 

  احلسنة ءراق أصول  ٣٤٣

 
 .)ناتحرك  (قرصال :املد املنفصل
 .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل
َ وســط هلــم مــدا ْ ُِّ َ ْ ْ وقــصـــــر املنفــصلَ َ ْ َِ ُ ْ َ  

 

ْلـحـــســـــــن وابـــن حميـــصن نقـــل ِ ُِ ٍ ٍِ َ ُ ُ ْ َ ََ
  

 

 
 ﴿عليهـاسكت يـ ومل درج املواضـع التاليـةأ       ﴾ ]مــع ]٢ ،١:الكهـف 

﴿اإلخفــــاء،          ﴾ ]٥٢:يــــس[  ﴿   ﴾ ]٢٧:القيامـــــة[ ﴿   ⁄﴾ 
 . اإلدغاممع ]١٤:املطففني[

 
 :شباع يف ست كلامت وهيقرأ احلسن بزيادة مهزة استفهام ويبدل الثانية حرف مد مع اإل

﴿      ﴾]٧٣:آل عمــران[،  ﴿     ﴾] ٢٠:األحقــاف[، ﴿    ﴾] ــم ﴿ ،]١٤:القل   
  ﴾] ـــم ﴿، ]٣٩و٣٨:القل      ﴾ ]ـــبس ﴿، ]٢:ع      ﴾] ـــم ـــني[ و]١٥:القل ]١٣:املطفف

. 

                                          
 .٥٣، اإلحتاف للبناء ص١١٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٤ امليرس ملحمد خاروف ص)١(
 .٥٤، اإلحتاف للبناء ص١١٦، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٢ امليرس ملحمد خاروف ص)٢(
 .٣٨ بيت رقم د بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حمم)٣(
 .١٦٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 ﴾È É ﴿ بزيادة مهز استفهام وإبدال اهلمزة الثانية حرف مد جمانس حلركة ما قبلها ومثلها ﴾ Í Î ﴿قرأ )٥(

 . ١٣٠، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٦مفردة احلسن البرصي لألهوازي صانظر 



 

 راءة  احلسنقأصول   ٣٤٤

 ﴿رأق    ﴾] ٨١:األعـراف[،﴿   ﴾] باالسـتفهام مـع حتقيـق اهلمـزة  ]١١٣:األعـراف
 .يةناثال

﴿ قرأ    ﴾ ]باالسـتفهام مـع حتقيـق اهلمـزة ،]٤٩:الـشعراء[ و]٧١:طه[و ]١٢٣:األعراف 
 .، وبعدها ألفيةناثال

﴿ قرأ    ﴾ ]راخبمزة واحدة عىل اإلهب ]٤٤:فصلت. 
﴿ًدل اهلمزة ياء يفأب    ﴾]و]٣٣:البقرة﴿    ﴾ ]٢٨:القمر[و]٥١:احلجر[ . 

﴿ ا يفً ألف    وأبدل اهلمزة       ﴾  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤: الكهف[ . 
﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ أر     ق † ﴾متـد  حيث ورد، مع إثبات األلف بعد اهلـاء، و

 .حركتني
﴿قرأ    ﴾  ] بحذف اهلمزة وضم اهلاء]٣٠: التوبة . 

﴿وقرأ   ﴾ ]الياءبدل  مفتوحةهبمزة ]٢٧:هود  . 
﴿أرق    ﴾ ]و]١٠٦:التوبة ﴿   ﴾]بعد اجليم مضمومةةمزهب ،]٥١:األحزاب . 

                                          
 .١٣٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٦٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٣٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٦٦،، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٠١ مفردة احلسن البرصي ص )٣(
ً وصال ووقفا، إيضاح الرموز للقباقبي صمع كرس اهلاء فيهام )٤(  .٥٣٠، ٦، امليرس خلاروف ص١٤٦ً
 .٧٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٣٠٣اروف ص، امليرس خل١٤٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .٨٠، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(
 .٨٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٧(
 .٨٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٨(
 .٨٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٥ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٩(



 

  احلسنة ءراق أصول  ٣٤٥

 ﴿قرأ   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ ز الواومحيث وقع هب.  
﴿  قرأ     ﴾ ]إدغـام التنـوين يف  و ، بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلهـا]٥٠:النجم

﴿الالم املضمومة     ! ﴾، وإذا وقف عىل لفظ﴿  ﴾ثالثة أوجـه حسن ن للإ ف
﴿  بـيف االبتداء ! ﴾ هي       : 

ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة  ﴾ ﴿.أ ٍٍ ٍفهمزة مضمومةٍ  . وهو املقدم ٍ
﴿ .ب   ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ . 
 .ٍثم واو مدية بالم مضمومة ﴾﴿ .ج

 
 اجلمع حسب حركة ما قبلها، فيكرسها إذا سبقها كرس وكان بعدها ساكن  ميمحيرك 

﴿: نحو        ﴾،﴿        ﴾ ويكرسها ويصلها بياء إذا وقع قبلها كرس،
﴿ :نحو وبعدها متحرك        ﴾ اجلمع ويصلها بواو إذا وقع قبلهـا ميم، ويضم 

﴿ :نحو ضم، وبعدها متحرك         ﴾. 
وبعد ) حليا(  ًا مستقيـــامًورصاط) طب( 

  )حـتم( ا ــــــــــــواوهـب ضــــــمة 
 

وميم مجع بعد كســـــر صل بيا
  

                                          
 .٧٨، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٧٣إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٨٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٥٧إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
، مفـردة ﴾V W ﴿ : وهو مثل حفص يضم امليم إن كان قبل امليم مـضموم وبعـدها سـاكن نحـو)٣(

، وقد ذكرت اخلـالف يف ١٦٥، اإلحتاف ص٩٤ضاح الرموز للقباقبي ص، إي٢٠٩احلسن البرصي ص
 .ًالفرش يف الربع األول ثم تركت ذلك اعتامدا عىل فهم القارئ، وحتى ال يطول الكتاب

 .٢٦ بيت الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٤(



 

 راءة  احلسنقأصول   ٣٤٦

  وسـم) مجالـة(غري بالنـــــــصب 
 

 
﴿  يفالذال يف التاءدغم أ  ﴾و ﴿      ﴾و ﴿   ﴾ كيف وقعت. 

التاء والزاي والـصاد والـدال  (:سة التالية وهيم يف احلروف اخل:)إذ( ذال ويدغم
ــــ ــــو ،)سني وال ﴿ :نح     ﴾ ،﴿    ﴾، ﴿      ﴾، ﴿    ﴾ ،﴿  

    ﴾.  
  )حـل(إذ أدغـــم املكي وغري اجلـيم 

 

  )طـل( واجليم ) أيت(صـــفريها فقط 

 

الـسني والـذال والـضاد والظـاء والـزاي ( يف احلروف الثامنية وهي :)قـد( دال أدغم 
ــشنيواجلــ ــصاد وال ﴿:نحــو) يم وال    ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾، ﴿   

  ﴾،﴿       ﴾، ﴿      ﴾،﴿         ﴾، ﴿      ﴾. 
السني والثاء والصاد والزاي : (يف احلروف الستة التالية وهي:  تاء التأنيث الساكنةأدغم

﴿ :نحـو) يموالظاء واجلـ        ﴾،﴿      ﴾، ﴿         ﴾، 
﴿      ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾ . 

                                          
 .٣٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص ١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .١٨٣، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠١ مفردة احلسن البرصي ص)٢(
 .٥١ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٣(
 .١٨٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠١ مفردة احلسن البرصي ص)٤(
 .٤١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٨٥باقبي ص إيضاح الرموز للق)٥(



 

  احلسنة ءراق أصول  ٣٤٧

﴿ :من قوله تعاىل يف التاء )بل( و )هل(أدغم الم    ﴾ ]٨:احلاقة][٣:امللك[، ﴿  

    ﴾]١٦:األعىل[ . 
  لــــــــلكل قد والتاء أدغمـــــن  وهل

  يف الطا فقـط) طب(و ) حز(بل تؤثـرون 
 

  )جعـل(لكـن بنـــون هـل ) ميض(وبل 

  بــال شــطط) شــم(هــار اب باإلظالبــو
 

﴿ : نحووأدغم الباء املجزومة يف الفاء       ﴾]٧٤:النساء[ . 

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء    ﴾و ﴿ ﴾ كيف جاء .  

﴿ : منوأدغم الدال يف الذال     ﴾]ويف الثاء يف ]١:مريم: ﴿   ﴾ ]آل 

 . ]١٤٥:عمران

                                          
 .١٨٧،إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٢مفردة احلسن البرصي ص)١(
 .٥٣، ٥٢ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٢(
 .٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٨٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩١، ١٩٠إيضاح الرموز للقباقبي ص )٤(
 .٣٧١، مفردة احلسن ص ٤٣، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
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:  
 ﴿:أدغم النون يف النون يف :يف كلمة. أ     ﴾ ]فقط دون غريها]١٧:األحقاف .    

ب،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ، ف، : (ًيف سبعة عرش حرفا هيوقد وقع : يف كلمتني.ب
ــــــ،و،ي ـــــو) ق، ك، ل، م،ن،ه ﴿: نح         ﴾ ]ـــــرة ﴿، ]٢٠:البق      

       ﴾ ]ــــدة ﴿، ]١٠٦:املائ         ﴾ ]ــــرة ﴿، ]١٩١:البق      ﴾ 
﴿، ]٢٣٥:البقـرة[     ﴾ ]١٨٥:البقـرة[،﴿         ﴾ ]٤-٣:الفاحتـة[ ،﴿   

   ﴾ ]ــرة ﴿ ،]٢:البق           ﴾ ]ــامن ﴿ ]٢٣:لق         ﴾ ]ــافر ، ]٢٨:غ
﴿            ﴾ ]ـــــــــــأ ﴿،]٤٠:النب      ﴾] ـــــــــــان ﴿، ]٤٣:الفرق    

   ﴾]١٦:نوح[ ،﴿       ﴾ ]٢٥٥:البقرة[ ،﴿           ﴾]٦:النـساء[،﴿   
 ﴾ ]١٤٣:األعـراف[،﴿   ﴾] ٣٥:طـه[، ﴿      ﴾]١٩:نـوح[،﴿    ﴾ 

                                          
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل ، متحرك مثلههو إدغام حرف متحرك بـحرف )١(

﴿ًالتقاء املدغم باملدغم خطا فدخل. ١     ﴾وخرج ،﴿      ﴾. 
﴿ :يف وجـب اإلظهـار كـامإذا التقيـا يف كلمـة ف أن يكونا يف كلمتني. ٢     ﴾] ٢٠٠:البقـرة[، 
﴿و     ﴾] ٤٢:املدثر[. 

 :موانع اإلدغام الكبري
   .ً احلرف األول مشددا يكونأن. ١

﴿: نحو          ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ، 

  .ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن.٢

﴿:       نحو          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿     ﴾. 
 .١٠٦، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٢مفردة احلسن البرصي صانظر 
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﴿ ،]٥٩:احلجر[       ﴾]٥٩:البقرة[،﴿     ﴾] ٣٧:البقرة[، ﴿    ﴾]٢٥٤:البقـرة[، 
﴿          ﴾ ]١٨:آل عمران[ . 

 إذا األول ضــم) جيده(و) فز) (طب( )حم ( وااله يف إدغامه املـــــثلني 
 )محا( وزد ) طيبا) (فز(سلكــــكم  مناسكــــكم وما) شفا(والبا ببا 

 بمثيل كلمـــــة ال التا تال) طب(و حيزنك مع تاء الضمري مسجـــــال

 :ظاتوملح
القـرص [فيجـوز يف حـرف املـد  لني، حرفل احلرف املدغم حرُف مد أو إذاكان قب.١

﴿ :، نحوحال اإلدغام] والتوسط واإلشباع     ﴾ ]٤، ٣:الفاحتة[ 
عند إدغام املتامثلني جيوز معه الروم واإلشامم يف احلـرف األول إال يف حالـة التقـاء  .٢

َّء ففيها يتعذر الروم واإلشامم النطباق الشفتنيامليم بامليم أو الباء بالباء أو الفاء بالفا َ ََ 
 :وجتوز األوجه التالية بشكل عام يف اإلدغام

﴿: وجه واحد يف املفتوح ومل يسبقه حرف مد نحو. أ         ﴾ ]٢٠:البقرة[. 

﴿وجهان يف املكسور ومل يسبقه حرف مد نحو .ب     ﴾ ]١١:اجلمعة[. 
﴿: وجه يف املفتوح املسبوق بحرف مد نحوثالثة أ. ج    ﴾ ]ثالثـة  :]١١:البقـرة

 .القرص أو التوسط أو اإلشباع: أوجه املد العارض لإلدغام
 ﴿:ثالثة أوجه يف املضموم الذي مل يسبقه حرف مد نحو. د       ﴾ ]٣٠:البقرة[. 

                                          
 .٣١، ٣٠، ٢٩رقم  بيت الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(



 

 راءة  احلسنقأصول   ٣٥٠

﴿أربعة أوجه يف املجرور املسبوق بحرف مد نحو . هـ     ﴾ ]٢٣٥:البقرة[ 
 .دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم عىل القرصثالثة باإل

﴿ :سبعة أوجه يف املضموم املسبوق بحرف مد ولـني أوحـرف لـني نحـو. و     

    ﴾ ]وثالثة دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ثالثة باإل  ]٦١:األنعام
 .  ووجه بالروم بعد فك اإلدغام قليال،باإلشامم مع القرص أو التوسط أو اإلشباع

 

ــني مهــا كلم احلــسن إالمل يمــل  ﴿ :ت   ⁄﴾ ]ــني  ﴿، و]٤١:املطفف   ∇ ﴾ 
 .]١٢٤:طه[

﴿  ومل يمل الراء يف    ﴾ ]ل األلف ثم ياء بد الراءكرس، بل ضم امليم و]٤١:هود. 
∗∈﴾، ﴿﴿:  قرأ باإلشامم يف كلـامت معينـة مثـل ﴾ ،﴿+ ﴾ ،﴿>﴾ ،

﴿  +﴾،﴿& ﴾ ،﴿  % ﴾. 
 هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة، جزء الضمة يف البداية :واإلشامم

 .هاوهو األقل، ويقدر بثلثها، ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثي

                                          
∇﴿ وحذف تنوين )١( ﴾ وصال ووقفا اعتدادا بعارض اإلبدال، انظر القراءات الشاذة للقايض ص ً ً ً٢٢ ،

 .١٢٣، اإلحتاف للبناء ص٢٠٢،إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٠٤مفردة احلسن البرصي ص
 .١٠٨، اإلحتاف للبناء ص٢٢٢، ٢١٢،إيضاح الرموز ص٢٠٤ مفردة احلسن البرصي ص)٢(
 .١٧٠، اإلحتاف للبناء ص٢٦٤،إيضاح الرموز للقباقبي ص٢١١ مفردة احلسن البرصي ص)٣(



 

  احلسنة ءراق أصول  ٣٥١

 ل يكــــــذبون قيل الست أشمـــــق )حتم(و ) دــــمحي) (من(وخيــــدعون 
و أسكنا) فتي (يمد ضـــــم اكرس  )جنا(و سـئ سيئت اخللف ) شم) (حز(

  

 

 : 
ِّ مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف  ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ َ
ــرأ نــهأال متحــركني، إ ﴿ :ق   ﴾ ]٧٥:آل عمــران[ ﴿   ﴾ ]ــشورى[و] ١٤٥:آل عمــران  ]٢٠:ال

﴿   ﴾]١١٥:النساء[﴿    ﴾ ]وكذلك اهلاءبإسكان  ]١١٥:النساء ﴿   ﴾]مـع ]٥٢:النور 
 .كرس القاف

﴿ قرأ    ﴾] اهلاءإسكان ب]٧:الزمر . 

﴿ قرأ     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة(اء  اهلبقرص ]٦٩:الفرقان. 

﴿ قرأ      ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿     ﴾]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
﴿ قرأو    ﴾ ]بضم اهلاء دون صلة مع زيـادة مهـزة سـاكنة  ]٣٦:الشعراء[و]١١١:األعراف

  .قبلها 

 
 .مت تاء مفتوحة يف آخر األسامء  بالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسسنوقف احل 

                                          
 .٩٥، ٩٤ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(
 .٤٩، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١١١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
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 ،﴾}   ﴿،﴾s﴾،﴿ ¿﴾،﴿ ´﴾،﴿ c ﴿،﴾? ﴿،﴾» ﴿:نحو
﴿ g﴾،﴿ ©﴾،﴿ Y﴾،﴿ =﴾،﴿ a﴾،﴿ ¹﴾،﴿ S﴾، ﴿ }﴾ 

 .حيث وقعت
﴿ :يها بالتاء وهـيقف علاستثنى ست كلامت في :مالحظة   ﴾حيـث وقعـت ،

﴿و   ﴾ وحيث وقعت ،﴿   ﴾ ]واً مع]٣٦:املؤمنون ،﴿     ﴾ ]٦٠:النمـل[، 
﴿    ﴾]٣:ص[ ،﴿  ﴾]١٩:النجم[.   

 ﴿ووقف عىل الياء من   ﴾اختبارا حيث وقع ً . 
﴿ يف  ووقف    ﴾ ]و]٨٢:القصص ﴿      ﴾ ياء عىل ال. 
﴿يف  لفاألبووقف   ﴾]٣١:الرمحن[،]٤٩:الزخرف []٣١:رالنو[. 

ًقرأ احلسن بحذف هاء السكت وصال وأثبتها وقفا يف  ً﴿    ﴾] ١٠:القارعة[. 
﴿قرأ احلسن          ﴾  ]حرف تنبيه واستفتاح-تخفيف الالم ب :]٢٥:النمل  - 

ف تقـديره يـا ووجيوز الوقف عليها، ثم ياء النداء وجيوز الوقف عليها، واملنـادى حمـذ

                                          
 .١٣٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤١ي ص إيضاح الرموز للقباقب)١(
 .١٣٩، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
بتنوين ثم دخل عليها الكـاف للتـشبيه فهـي منونـة ) ٍّأي( ووجه الوقف عىل الياء أن أصل الكلمة )٣(

ًن حيذف وقفا، وإنام كتبت يف ٍّجمرورة مثل كعيل، فوقف أبو عمرو عىل أي بحذف التنوين؛ ألن التنوي
 .٢٤٦ًاملصحف نونا عىل لفظ الوصل، انظر إيضاح الرموز ص

 .١٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٤(
 .١٤١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٥(
 .١٤٠رش للبناء ص، إحتاف فضالء الب٢٤٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٦(
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( هؤالء، ثم فعل أمر     ( ،وإذا وقف عىل ويبتدئ هبا بالضم) ( ابتدأ بياء ،)  
     (اللتقاء الساكننيًويتصل حرف الياء بالسني وصال . 

 : 
تـدل عـىل املـتكلم و  عن أصول الكلمة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ،تها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء وعالم،تتصل باالسم والفعل واحلرف
﴿فتقول يف   ﴾ :َّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ
﴿ :يف املواضع التاليةن الياء اسكإ بسن احلقرأ    ﴾ و،حيث وقع﴿     ﴾ 

﴿و ،]١٢٢، ٤٧، ٤٠:البقرة[   ﴾ ]٢٨:نـوح[ و]٢٦:احلج[و]١٢٥:البقرة[،﴿      ﴾ ] البقـرة

﴿، و]٢٥٨:   ﴾ ]ـــــران ـــــام[و]٢٠:آل عم ﴿و، ]٧٩:األنع  ﴾]ـــــدة ﴿و ]٢٨:املائ   ﴾ 
ـــدة[ ﴿،]١١٦:املائ          ﴾] ٣٣:األعـــراف[، ﴿       ﴾ ]ـــراف  ،]١٤٦:األع
﴿       ﴾] ــــــــــراهيم ﴿ ،]٣١:إب        ﴾]ــــــــــريم ﴿  ،]٣٠:م     

   ﴾]ـــــوت ﴿ ،]٥٦:العنكب        ﴾]٤١:ص[،﴿        ﴾]ـــــر ، ]٥٣:الزم
﴿         ﴾] ٦٦:غافر[،﴿       ﴾]٢٨:امللك[. 

﴿ وأسكن ياء  ﴾ َوفتح ياء  ،حيث وقعت ََ َ﴿ ﴾ ]كحفص ]٢٨:امللك. 

ــاءأو ــكن ي ﴿ س ﴾ ــراهيم[ يف ــه[و]٢٢:إب ــل[و ]١٨:ط ــاء ]٢٣،٦٩:ص[و]٢٠:النم ــتح ي َ، وف ََ َ
 .كحفص ]٦:الكافرون[

                                          
 .١٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(



 

 راءة  احلسنقأصول   ٣٥٤

﴿ قرأ و             ﴾ ]اًووقف ً وصالةساكن بإثبات الياء ]٦٨:الزخرف ،
 .فهي ثابتة يف املصحف البرصي حمذوفة يف املصحف الكويف

ــــتح ا ــــاء يف ف ــــسن الي ﴿حل        ﴾]ــــصف ﴿ ،]٦:ال         ﴾ 
 ﴿،]١٥٣:األنعام[      ﴾]٢٥:املائدة[،﴿         ﴾] ٣١:املائـدة[،﴿      ﴾ 
 ﴿، ]٢٥:طه[      ﴾] ٥:نوح[. 

:   

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ، للتخفيـفًاملحذوفة رسام هي املتطرفة :والياء الزائدة
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،

﴿ :ٍدون وقـف يف ً وصـالوسط اآلي يف سنوقد أثبتها احل     ﴾ ]١٩٧:البقـرة[، 
﴿    ﴾]٢٠:آل عمـــران[، ﴿    ﴾]١٧٥:آل عمـــران[، ﴿      ﴾] ـــدة  ،]٤٤:املائ
﴿   ﴾ ]ــــــــــام ﴿، ]٨٠:األنع ﴾]ــــــــــراف ﴿ ،]١٩٥:األع       ﴾ 

﴿،]٢٢:إبـراهيم[       ﴾]٤٦:هـود[، ﴿     ﴾]٧٨:هـود[، ﴿  ﴾]  ١٠٥:هـود[، 
﴿    ﴾]٦٦:يوسف[،﴿    ﴾]٦٢:اإلرساء[،﴿      ﴾]٩٧:اإلرساء[،﴿    ﴾ 

 ﴿،]١٧:الكهف[     ﴾]٢٤:الكهـف[، ﴿   ﴾ ]٣٩:الكهـف[، ﴿     ﴾ ] ٤٠:الكهـف[، 
﴿   ﴾ ]٦٤:الكهف[ ،﴿     ﴾]٦٦:الكهف[ ،﴿    ﴾]٩٣:طه[،﴿     ﴾ 

                                          
 ﴿ وذكر يف إيضاح الرموز فتح يا ٢٤٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(   ﴾]٥٢٩ انظر ص ]٢٩:طه. 
 .١٥٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٥٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(



 

  احلسنة ءراق أصول  ٣٥٥

﴿ ،]٢٥:احلج[      ﴾]٣٦:النمـل[، ﴿     ﴾]١٣:سـبأ[، ﴿     ﴾]٣٨:غـافر[، 
﴿    ﴾]٣٢:الشورى[، ﴿      ﴾]٦١:الزخـرف[ ﴿     ﴾] ٤١:ق[ ،﴿    ﴾ 

 .]٨، ٦:القمر[

﴿ :ًال وقفا يفًوأثبت الياء يف رؤوس اآلي وصال       ﴾]٩:الرعد[ ﴿   ﴾ 
ـــراهيم[ ﴿، ]٤٥، ١٤:ق[و ،]١٤:إب    ﴾]ـــراهيم ﴿ ،]٤٠:إب   ﴾] ـــج  ]٤٥:ســـبأ[ و]٤٤:احل
﴿ ،]١٨:امللـــك[و ]٢٦:فـــاطر[و     ﴾]٣٤:القـــصص[، ﴿    ﴾ ]٢٣:يـــس[ ،
﴿     ﴾ ]٥٦:الصافات[، ﴿    ﴾] ١٥:غافر[ ،﴿    ﴾ ]٣٢:غافر[، ﴿     ﴾ 

ـــدخان[ ﴿، ]٢٠:ال       ﴾ ]ـــدخان ﴿ ]٢١:ال    ﴾]ـــرال ،  ]٣٩، ٣٧، ٣٠، ٢١، ١٨، ١٦:قم
﴿   ﴾]١٧:امللــــك[ ،﴿ ﴾] ٤:الفجــــر[ ،﴿     ﴾] ٩:الفجــــر[ ،﴿ ﴾ 

﴿ ،]١٥:الفجر[  ﴾] وما بقي من رؤوس اآلي سأذكره يف الفرش يف مكانه .]١٦:الفجر
 .إن شاء اهللا

﴿يف كلمةحذف الياء      ﴾ ]اً ووقفًوصال ]٣٦:النمل. 
 ا،ً بكيفيـة ختـالف حفـصسنها احلأرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 

وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبه هلـا 
  :وهذه األلفاظ هي



 

 راءة  احلسنقأصول   ٣٥٦

- ﴿   ،   ،   ﴾ و ﴿   ،   ،  ﴾ ءان اهلاسكقرأها بإ .  
﴿  قرأ-   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
﴿  قرأ-    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 
﴿ أرق -   ﴾حيث وقعت،ن الطاءاسكفتح اخلاء وإ ب . 
﴿  قرأ-     ﴾  بفتح التاء وكرس اجليمقعوحيث ، . 

﴿  قرأ-     ﴾  لياء، بحذف األلف واقعوحيث . 
﴿  قرأ-         ﴾  بالفتح بدل تنوين الضمقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-    ﴾ بإسكان الكافقعوحيث  املتصل بضمري الغائبة ، . 
﴿  قرأ-  ﴾ نحـوقـعوحيـث بإسـكان الـسني  املضافة إىل ضمري ،: ﴿     ﴾ ،
﴿    ﴾،﴿    ﴾،﴿    ﴾،﴿    ﴾،﴿    ﴾ . 

                                          
 .١٧٤، اإلحتاف للبناء ص٢٦٧للقباقبي ص  إيضاح الرموز )١(
 .٣٢١، اإلحتاف للبناء ص٤٤٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(
 .٢٧٧، اإلحتاف للبناء ص٣٨٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٣(
 .٣٤، القراءات الشاذة للقايض ص ٢٥ امليرس خلاروف ص )٤(
 .٢٦٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .٢٦٩ص إيضاح الرموز للقباقبي )٦(
 .٢٦٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٧(
 .٢٧٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٨(
 . كحفص﴾ U ﴾،﴿ # ﴾،﴿ } ﴾،﴿ N ﴿، وقرأ ٢٧٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٩(



 

  احلسنة ءراق أصول  ٣٥٧

﴿  قرأ-    ﴾  باملد واهلمزقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-    ﴾  بإسكان الباءقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-   ﴾  بسكون الالمقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-    ﴾  يف موضع الرفع، بواو بدل الياء وفتح النون قعوحيث . 
﴿  قرأ-  ﴾ يف جاء بكرس احلاءك . 
﴿  قرأ-   ﴾  بفتح اهلمزةقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-   ﴾  بضم الراءقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-    ﴾  ت مفردة، بفتح الياءقعوحيث . 
﴿  قرأ-    ﴾  بكرس الصادقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-  ﴾  بفتح الغنيقعوحيث ، . 

                                          
 .٣١١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٢٧٥ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٢٦٥ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .٢٨٢بي ص إيضاح الرموز للقباق)٤(
 .٢٩٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .٣١٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(
 .٣١٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٧(
 .٣٤٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٨(
 .٣٤٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٩(
 .٣٧٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١٠(



 

 راءة  احلسنقأصول   ٣٥٨

﴿  قرأ-    ﴾  باجلمعقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-   ﴾  باإلفرادقعوحيث ، . 
﴿  قرأ-  ﴾  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياءب، قعوحيث  . 
﴿  قرأ-     ﴾ ]بكرس الياء،]٢١، ٩:مريم  . 

 :ملحوظة
 :اختلف النقل عنه يف كيفية قراءة الكلامت التالية

- ﴿   ﴾ ]بكرس الشني، أو ضمها]٢١:األنبياء ، . 
    - ﴿     ،      ،   ﴾ ]بضم الضاد أو فتحها]٥٤:الروم ، . 

- ﴿  ﴾ ]بفتح اخلاء، أو كرسها]١٠:الصافات ، . 
- ﴿  ﴾ ]بتخفيف امليم، أو تشديدها]٢:اهلمزة ، . 

                                          
 .٣٨٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٣٩٤بي ص إيضاح الرموز للقباق)٢(
 .٤٦٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 . بكرس اهلاء٥١٣، وقال يف اإليضاح ص٣٧٦، اإلحتاف ص ٣٧٣ انظر املفردة ص)٤(
 .٦٨، القراءات الشاذة للقايض ص٣٩١،املفردة ص ٣٩١،اإلحتاف للبناءص٥٣١ اإليضاح ص)٥(
 .٤٢٩، واملفردة ص٤٤٥،اإلحتاف للبناءص ٥٨٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(
 .٧٧، القراءات الشاذة للقايض ص٤٧١،اإلحتاف للبناءص٦١٨ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٧(
 .٥٦٧، املفردة ص٥٩٩،اإلحتاف للبناءص٧٣٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٨(



 

 اليزيدية ءراق أصول  ٣٥٩

 
 باليزيـدي، املعـروف البـرصي العـدوي حممد أبو اإلمام املغرية بن املبارك بن حييى

 منـصور بـن يزيـد لصحبته باليزيدي وعرف بغداد نزل ،ٌكبري ٌعالمة ٌثقة ٌقرئُم ٌيِوْحَن
َقال ابن اجلزري ،ولده يؤدب فكان املهدي خال احلمريي  أبـا فيـه خـالف اختيار وله: َ
 .وغريمها واملستنري املبهج كتاب من به قرأت يسرية حروف يف عمرو

 اًأيض وأخذ ،هبا بالقيام خلفه الذي وهو عمرو أيب عن اًعرض القراءة أخذ :شيوخه
 .أمحد بن اخلليل عن وأخذ جريج، بن امللك عبد وسمع ،محزة عن

 وإسـحاق لوإسـامعي وإبـراهيم اهللا وعبـد حممد أوالده عنه القراءة روى :تالميذه
 بن الطيب محدون وأبو السويس شعيب وأبو الدوري عمر وأبو حممد بن أمحد ابنه وابن

 وحممـد جبري بن وأمحد سعدان بن وحممد خالد وأبو املوصيل عمر بن وعامر إسامعيل
 الرومي عمر بن وحممد واصل بن وأمحد اخلياط احلكم بن سليامن أيوب وأبو شجاع بن

 الـواعظ محـزة وأبـو سـجادة غالم محدان بن وجعفر ديالبغدا أشعث بن واجلصاص
 بـن الليث احلارث وأبو األشعث بن وعصام قصعة ومحدان سجادة محاد بن وإبراهيم

 أبـو احلروف عنه روى النحوي، يوسف بن ونرص الرضير اهللا عبد بن اهللا وعبيد خالد
 .سالم بن القاسم عبيد

 فـذهب مكة إىل فخرج ،العالء بن مروع أليب اًصديق أيب كان :املبارك بن قال حييى
 ثـم ،ودعـه مـا وقت يف يب عمرو أبا أيب فأوىص معه وكنت حييى قال يشيعه عمرو أبو

 :فقال أيب عند ووافقني يستقبله عمرو أبو ذهب أيب قدم حتى عمرو أبو يرين فلم مىض



 

 راءة اليزيديقأصول   ٣٦٠

 حلفف .الوقت هذا إىل فارقتك منذ رأيته ما :فقال ؟حييى عن رضاك كيف عمرو أبا يا
 أبـو فقعـد ،رجـيل عىل ًقائام هَّكل القرآن عمرو أيب عىل أقرأ حتى البيت يدخل ال أن يبأ

 أحـسبه :وقال ،مروَع أيب عىل القرآن ختمت حتى أجلس فلم عليه أقرأ وقمت عمرو
 .بالطالق اليمني كانت قال
 أجـل عمرو أيب أصحاب سائر كان وإن اليزيدي عىل عولنا وإنام :جماهد ابن وقال 
 وقـال .أضـبطهم وهـو بغريها يشتغل ومل هلا وجترد عنه للرواية انتصب أنه ألجل منه

ًمفوه اًفصيح عالمة ثقة كان :الذهبي احلافظ  إنه قيل حتى  واآلداب، اللغات يف اًبارع اّ
 .خاصة عمرو أيب عن ورقة آالف عرشة أمأل
 نوادر كتابو املشكل كتابو املقصور كتابو النوادر كتاب منها تصانيف عدة وله 
 .خمترص النحو يف كتابو اللغة

 جـاوز بـل :وقيـل ،سـنة وسـبعون أربع وله بمرو ومائتني اثنتني سنة تويف :وفاته
 .املائة وقارب التسعني
 .اخلياط احلكم بن أيوب بن سليامن أيوب أبو .١ :مها وراوياه

 . الرضير جربيل بن فرح بن أمحد جعفر أبو .٢                      
 

                                          
 .٣٢٠ ص١لذهبي، جلالقراء ، معرفة ٣٧٥ ص٢بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(
، املبهج يف القراءات السبع لعبـد اهللا ٢٧١ ص ١ املستنري يف القراءات العرش أليب طاهر بن سوار ج)٢(

للقباقبي ص ٨١ابن عيل سبط البغدادي ص    .١٠، اإلحتاف للبناء ص٧٠، إيضاح الرموز 



 

 اليزيدية ءراق أصول  ٣٦١

 
 البـرصي بـصاحب يعرف ،البغدادي اخلياط أيوب أبو احلكم بن أيوب بن سليامن

 ملـا حـافظ صـدوق ثقـة البـرصي صاحب أيوب أبو :معني ابن قال ،ٌثقة ٌجليل ئِرْقُم
 .عنه يكتب

 بـن اهللا عبـد الـرمحن عبـد أيب عـىل عـرض إنـه :وقيل .اليزيدي  عىل قرأ :شيوخه
 .الزيدي
 الفـضل وأخـوه الدقاق خملد بن وإسحاق املعدل حرب بن أمحد عليه قرأ :ذهتالمي

 كثـري بن اهللا وعبد مكرم بن والرسي الرساوييل أمحد بن وبكر مروان بن أمحد بن وعيل
 .جعفر بن أمحد بن اهللا وعبد املؤدب
 .للهجرة ومائتني وثالثني مخس سنةتويف  :وفاته

 

                                          
 .٣٩١ص ١لذهبي، جل، معرفة القراء ٣١٢ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(



 

 راءة اليزيديقأصول   ٣٦٢

 
 ثقة املهملة باحلاء وفرح ،ِّاملفرس البغدادي الرضير جعفر أبو يلجرب بن فرح بن أمحد

 .كبري
 واقد بن الرمحن عبد  وعىل تءاالقرا من عنده ما بجميع الدوري عىل قرأ :شيوخه

 .شبة بن وعمر يِّزَالب عىل اًأيض وقرأ
 بن يدوز الويل اقَّقَّالد الرمحن عبد بن وأمحد اخلتيل مسلم بن أمحد عليه قرأ :تالميذه

 بـن وعـيل شـنبوذ بـن احلـسن وأبـو جماهد وابن مقسم بن بكر بوأو بالل أيب ابن عىل
 وعبـد البـزوري أمحـد بـن وإبراهيم اقَّقَّالد عيل بن واحلسن البزوري أمحد بن الفضل
 بـن حممـد بـن وأمحـد جعفـر بـن اهللاِ ُوهبة ازَّزَالق سعيد بن وعيل هاشم أيب بن الواحد
 سـعيد بـن واحلـسن حمرز بن اهللا وعبد عيل بن وسالمة عالن بن وعمر اقَّرَالو هارون

 .املطوعي
 . للهجرةوثلثامئة إحدى سنةتويف  :وفاته

 

 

                                          
 .٤٦٨ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ٩٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(
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ُأعوذ( :كان يقول يف االستعاذة ُ َمن ِباهللاَِّ َ ِالشيطان ِ َ ْ ِالرجيم َّ ِ َّ(. 
ـــل ـــيم قب ـــســــــميع والعل َزد ال َْ َ َ ََ َِّ ِ ِ ـــنِ ْ م ِ  

 

ْحز( ُبعــد إن اهللاَ هو ) ُ َّ ِ َ ْ ٌحصن(َ ْ ْأمن ) ( ِ ِ ُ(   
 

 

 . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي
 :له بني السورتني املتتاليتني وجهان

 .السكت بال بسملة وهو املقدم. ٢الوصل بال بسملة  .١ 

ة ، وال بـسملة بـني ومن املعلوم أنه ال سكت وال وصل بني سوريت الناس والفاحتـ
 .األنفال وبراءة

ـــن  ْوأدغم ْ ــا ( َِ ــفا) (ًِمح َش ــســــمال) َ َوب َ ْ َ َ  
ْولليزيـــدي الـــســـْكت زد وللحـــسن َ َ ْ َ ََ َّْ ِْ ِ ِِ َ ِ  

 

ــب( ْط ــال) ِ ــصـــري ص ــد ب ــال  وعنْ َفاص ً َِ ٍِّ ْ َ َِ َ ِ  
ــــســـــملن ــــد ال تب ــــري احلم ــــدء غ ْيف ب َ ََ َِ ِْ ْ َُ ِْ َ ِ ِ  

 

                                          
 .٢٣، القراءات الشاذة للقايض ص٨٣ إيضاح الرموز للقباقبي حتقيق الدكتور أمحد شكري ص)١(
 .١٧ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٢(
 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيم عد آي القرآن ،  اخلالن إىل معرفة مرشد)٣(
 .١٠ موارد الربرة عىل الفوائد املعتربة يف القراءات الزائدة عىل العرشة للمتويل لوحة)٤(
 .١٩، ١٨ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٥(
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 .)ناتحرك  (قرصلا :املد املنفصل
  .) حركات٤ (توسطال: املد الـمتصل

ــدا ــم م ــط هل َ وس ْ ُِّ َ ْ ــصلَ ــصـــــر املنف ْ وق َ ْ َِ ُ ْ َ  
ــــم اليـَــــــــــــز ِث ْ ــــالِيدَُّ َي بخلفــــه ت َْ ِ ِ ُ ِ ُّ  

 

ْلـحـــســـــــن وابـــن حميـــصن نقـــل ِ ُِ ٍ ٍِ َ ُ ُ ْ َ ََ  
ــــشـــــــنَب ُو ال ــــبََّ َوذي بإش ُّْ ــــالِ َاع ك ِ ٍ  

 

 

 ﴿عليهــاسكت يــ ومل أدرج املواضــع اآلتيــة       ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 
ـــــــاء،  ﴿اإلخف         ﴾ ]ـــــــس ﴿  ]٥٢:ي   ﴾ ]ـــــــة ﴿ ]٢٧:القيام  

 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني . 

 
كرس أو ياء ً اجلمع وصال إذا وقع بعدها ساكن وكان قبلها هاء مسبوقة بميميكرس 
﴿ :ساكنة نحو        ﴾،﴿        ﴾. 

                                          
له وجه آخر وهو : ، وقال املتويل٥٣، اإلحتاف للبناء ص١١٨، إيضاح الرموز ص٧٤روف ص امليرس خلا)١(

 .١٣موارد الربرة عىل الفوائد املعتربة يف القراءات الزائدة عىل العرشة للمتويل لوحة التوسط انظر
 .٥٤، اإلحتاف للبناء ص١١٦، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٢ امليرس ملحمد خاروف ص)٢(
 .٣٩، ٣٨ بيت رقم د املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائ )٣(
 .٨٨إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .١٦٥إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ٩٥إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
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ِّ مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف  ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ َ

﴿قرأ و متحركني،     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
﴿ قرأو    ﴾]بضم اهلاء دون صلة مع زيـادة مهـزة سـاكنة  ]٣٦:الشعراء[ و]١١١:األعراف

  .قبلها
﴿يفله الوجهان و  ﴾]ًضم مع الصلة، وهو املقدم أداءال.١]٧:الزمر. 
﴿ اإلسكان .٢    ﴾. 
﴿ :قرأو     ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
﴿ :قرأو   ﴾]بإسكان اهلاء مع كرس القاف]٥٢:النور . 

 
 األوىل وال تأيتي يسهل اهلمزة الثانية ، يزيدإذا اجتمعت مهزتان يف أول كلمة فإن ال

، فيكـون  هامدخل ألف الفصل بينمفتوحة أو مكسورة فيالثانية فإذا كانت  مفتوحة إال
 .لة بني بني النطق هبمزة حمققة فألف فهمزة مسه

، - ومتد بمقدار حـركتني–هو إثبات ألف تفصل بني اهلمزتني املتالصقتني :واإلدخال
﴿:فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل       ﴾ تكون بإثبات ألف بني اهلمزة األوىل   

                                          
، وقاال له الوجهـان الـصلة ٥٠البرش للبناء صإحتاف فضالء ، ١١٢إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )١(

 ﴿واإلسكان يف    ﴾ ]٤٢٤واملبهج ص٢٩٢ ص ٢انظر املستنري ج ، ]٧٥:طه. 
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﴿املحققة والثانية املسهلة     σ  ﴾ ،﴿   ﴾ .  
 عـدم.٢ اإلدخـال .١:مـضمومة فلـه الوجهـانالثانيـة فتوحة وماألوىل  إذا كانتأما 

﴿: نحـواإلدخال وهو املقـدم    4 ﴾]١٥:آل عمـران[ ،﴿ •﴾ ]٨:ص[،﴿  •﴾ 
 .]٢٥:القمر[

﴿وقرأ   ∴ ﴾ ]و]٢٨:العنكبوت[ ]٨١:األعراف ،﴿∴ ﴾ ]ستفهام مـع باإل ]١١٣:األعراف
 .التسـهيل واإلدخال 

 ﴿قرأ   σ ﴾ ]تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال،  ب ]٤٤:فصلت. 
 : ويمتنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف ألفاظ هي 

١- ﴿  σ ﴾ ] ٤٩: ، الشعراء١٧: ، طه١٢٣:األعراف[  .  
٢- ﴿    σ ﴾  ] ٥٨: الزخرف[ .  

سـتفهام والثانيـة اإلوذلك الجتامع ثالث مهزات يف هذين اللفظـني ، األوىل مهـزة 
 . وهي فاء الكلمة اًاملفتوحة ، والثالثة ساكنة أبدلت ألف

﴿  ويف-٣  ﴾ سهل الثانية بال إدخالي حيث ورد       . 
﴿وقرأ      ﴾ ]وهو  اإلبدال.١:ويف مهزة الوصل وجهان باالستفهام ]٨١:يونس 
﴿ التسهيل مثل. ٢ املقدم      ﴾ . 
ــو َس ـــقق َى ءِ ـــهتنَا حـَــــــ ْآل ِّ ُ َ ــ( ِ َحـم   )اـِ

ـــرص والَو ــــيزيدي اق ـــم للـْـــ ـــل ض َقب ْ َ ََ َْ ُ ٍِّ ِ َ  
 

ِو يف جـَــــــــم َيع البـــاب قـــرصه سمـــَ َ ُ َُ َ ِْ   اـِ
َإبــد ــِ َال يف تب َ ِارك الـملــــــــك َ ْ ُْ َمــال( ََ َ(  

 

                                          
 .ًتبدل الثانية ياء: ، وقال الضباع ٦٣اإلحتاف للبناء ص، ١٣٠إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )١(
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: 
تكـون األوىل مـنهام آخـر الكلمـة األوىل  مهزتا قطع يف كلمتـني، بـأن           إذا التقت

اهلمزة  إسقاطب ليزيدي ا فقرأوالثانية أول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركة
﴿: نحو األوىل من كل مهزيت قطع التقتا من كلمتني واتفقتا يف الشكل      ﴾ ،

﴿           ﴾، ﴿     ﴾. 
 : انتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي  وإن ك   

﴿ : ومل يرد إال يف قولـه تعـاىل ، أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة-أ    
  ﴾فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو . 

﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب        ﴾ فيسهل اهلمزة 
 .انية بني اهلمزة والياءالث

﴿:والثانية مفتوحة، نحو  أن تكون األوىل مكسورة -ج       ﴾  فيبدل اهلمزة
 . مفتوحةًالثانية ياء

﴿:  نحو ، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د      ﴾ فيبدل اهلمزة 
 . مفتوحةاًالثانية واو

﴿: ومة والثانية مكسورة، نحو  أن تكون األوىل مضم-هـ     ﴾ ففيها وجهان  
 :  مها

 . ً مكسورة وهو املقدم أداءاً إبدال اهلمزة الثانية واو-١

                                          
 .٤١، ٤٠ بيت رقمم حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلما)١(
 .٧٢إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٤٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
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 . تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء -٢
 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة  

 فإن وقفـت عـىل األوىل وابتـدأت ، ذلك كله الوصل فقطل أو اإلبدال يفيوحمل التسه
 . بالثانية فال بد من التحقيق 

ُّواعلم أنه جيوز يف حرف املد الواقع قبل مهز مغري املد ٍ َّ جح القـرص إن ، ويرُ والقرصَُ
﴿:  نحوكان التغري باإلسقاط    ﴾. 

: 
إىل ختفيـف   مـال العـربا،ً مصمتاً جمهوراً بعيد املخرج شديداًملا كانت اهلمزة حرف

احلـذف  وباإلبدال  اليزيدي وقرأ،بالنقل وأ اهلمزة إما باإلبدال أو التسهيل أو باحلذف
َ كام مه،ظ معينةالفأوالتسهيل يف  اهلمز املفرد هـو الـذي مل و . ال هيمزها حفصاً ألفاظَزَ

 .صق مثلهيال
﴿ :ا يفًأبدل اهلمزة الساكنة ألف      ﴾  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤: الكهف[ . 

﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ َقرأ † ﴾حيث ورد، مع إثبات األلف بعد اهلاء . 

                                          
، املبهج يف القراءات لسبط اخلياط ٧٥إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٤٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(

 .٤٧١، املستنري البن سوار ص ١٤٠ص 
، واملد هنا من باب املد املنفصل، ٨٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٥٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(

: فيجوز له يف حرف املد قبلها من قال له بتوسط املنفصل و، بقرص املنفصل فيتعني القرصفمن قال له
 .ن اهلمزة مسهلة؛ ألالتوسط والقرص
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﴿ َقرأ  ﴾ ]اهلمزة  يفوله بـحذف الياء بعد اهلمزة،  ]٤:الطالق[و ]٢:املجادلة[و ]٤:األحزاب
H﴿  أو القرصمع التوسط بني اهلمزة والياء  تسهيلها.١:وجهان   ﴾. 

﴿ الالزمإبداهلا ياء ساكنة مع املد.٢ ﴾ .. 
 ﴿َقرأ   ﴾  ] بحذف اهلمزة وضم اهلاء ]٣٠: التوبة  . 
﴿: قرأ   ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿    ﴾ ]بعد اجليم مضمومةةمزهب ]١٠٦:التوبة . 

 ﴿قرأ   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ ز الواومقع هبحيث و . 

﴿وقرأ   ﴾ ]و.  الياءبدل  مفتوحةهبمزة ]٢٧:هود﴿     ﴾ ]هبمزة ساكنة  ]١٤:احلجرات
 .بعد الياء

﴿ وقرأ   ﴾ اًوىل واوبدال اهلمزة األإكيف جاء ب.  
 :حتقيق اهلمز. ١: ولليزيدي الوجهان. 

  مـةلكللا ًمـال  أوا أو عينًـًاكنة سواء كانـت فـاءيبدل كل مهزة ساإلبدال حيث . ٢
﴿ :نحوحرف مد من جنس حركة ما قبلها    ﴾، ﴿   ﴾، ﴿   ﴾ ،﴿  ﴾. 

                                          
﴿وعىل اإلبدال يـجوز له يف )١(        ﴾ ]مع سكتة يسرية بني الياءين واإلدغام ُاإلظهار  ]٤:الطالق

   القـرص بالروم مع التسهيل .٢  التوسطبالروم مع  التسهيل .١حال الوقف بالتسهيل فله ثالثة أوجه و
 . الالزم إبداهلا ياء ساكنة مع املد.٣

إلظهار انظر  فإذا قرأ بوجه التحقيق قرأ باإلظهار يف املتحركات وإذا قرأ باإلبدال جاز اإلدغام الكبري وا)٢(
، ومل يذكر وجه اإلبدال ابن سـوار ٧٥إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٤٦إيضاح الرموز للقباقبي ص

 .١٤٠، املبهج يف القراءات لسبط اخلياط ص ٤٧١سبط اخلياط انظر املستنري البن سوار ص 
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 :وقد استثنى من إبدال اهلمز الساكن مخسة أنواع

ًما كان سكونه عالمة للجزم.١ ُ ﴿ :نحو ُ   ﴾ ،﴿ Ä  Ã  Â ﴾. 

﴿ :نحو لبناء يف فعل األمرما كان سكونه عالمة ل .٢      ﴾ ،﴿ K﴾ . 

﴿، ]٥١:األحزاب[﴾& ﴿ :نحو ما كان مهزه أخف من إبداله .٣ ﴾] ١٣:املعارج[. 

﴿ :يف ما كان إبداله يلبسه بغريه.٤    ﴾]٧٤:مريم[. 

﴿ :ٍما خيرجه اإلبدال من لغة إىل أخرى يف.٥  ﴾]٨:اهلمزة[ و]٢٠:البلد[. 
 ﴿َرأ اليزيديق   ﴾ ]إدغـام  و بنقل ضـمة اهلمـزة إىل الـالم قبلهـا ، ]٥٠:الـنجم

! 1﴿التنوين يف الالم املضمومة  ﴾، وإذا وقف عىل لفظ﴿ ﴾ثالثـة ه  فـان لـ
!1﴿  بـأوجه يف االبتداء ﴾ هي       : 

1﴿.أ ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمز ٍٍ ٍة مضمومةٍ  . وهو املقدم ٍ
1﴿ .ب ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ . 
1﴿ .ج ﴾ ٍثم واو مدية، مع التقليل يف األوجه الثالثة بالم مضمومة . 

َســــؤلك أ َ َ ْ ْبـدل ُ ْشـم(ِ َوكـاأل) ِ ْ َ َرض ائتيــاَ ِ ْ ِ ْ  
ـــتم ـــرس وهـــا أن ُواك ْ َ َ َ َْ ِ ـــســــْْ ْ بت َ ـــهِ ُـهيل ل َ ٍ ِ  

ْالــالء ســــهل َو َِّّ َ ْمــز(ِ ْوباليــا امهــز ) ِ ِ ْ َ   )َِمحــا(َِ

ــــىض( َم ـــــهم َو) َ ــــئهم ونبئـْــ ْأنب ُْ ِّ َ َُ ْ ِ ــــا(َ َحي َ(  
ـــــئال أع ـــــل ل ْوق ََ َّ ْ ُِ ـــــهَ ــــــش أبدل ُمـــــــ َْ َ َ ٌ َ  

ــــامَو ــــه باقـــــــــــي البــــاب مهــــزه ن َعنْ َْ ُ َ َ ُُ ََ ِ ْ ِ  

                                          
اءات لسبط اخلياط ، املبهج يف القر٨٤إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٥٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(

 .٤٦٥، املستنري البن سوار ص ٥٠٤ص 
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ـــاب ـــع الب ــــيى مجي ـــد روى حيـــــ ِوق َ َ َ َ َْ ََ َْ َ ْ  
 

ــــل  َمث ْ ــــابِ ــــال ارتي ـــــرو ب ِأيب عمـــــ َِ ِ ْ َ ِ ٍ َ  
 

 
والدال والزاي والسني  واجليم التاء (: وهياآلتية يف احلروف الستة :)إذ( َ ذالَدغمأ

ـــصاد  ـــو ،)وال ﴿ :نح      ﴾، ﴿      ﴾، ﴿    ﴾ ،﴿      ﴾،  ﴿   

    ﴾ ،﴿       ﴾.  
َإذ أدغــــم الــ َ ْ َ يَمـْ ِ وغـري اجلــيم ُّكِّ ِْ َ َ ْحــل(َ َ(  

 

ــط  ـــفريها فق ْصــ َ َ َ ُ ِ ــى(َ َأت َλ ( ُواجلــيم ِْ ْطــل( َ َ(  
 

الـسني والـذال والـضاد والظـاء والـزاي ( يف احلروف الثامنية وهـي :)قـد( دال أدغم
ــشني ــصاد وال ﴿:نحــو) واجلــيم وال    ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾، ﴿   

  ﴾،﴿       ﴾، ﴿     ﴾،﴿         ﴾، ﴿      ﴾. 
ْللُكـــل قـــد والتـــاء أدغمـــــــن  وهـــل َ َِّ َ ْ ْ ََ َِ َِ َّ ْ  

َبل تؤثـرون  ُْ ِ ُ ْحز(َ ْطـب(َو) ُ ْيف الطـا فقـط) ِ َ َ َّ ِ  
 

ــل  ْو ب َ ــىض( َ َم ــن ) َ ْلك ِ ـــونَ ٍبنُـ ــل ِ ْ ه ــل( َ ْجع َ َ(  
ـــهار  ــاب باإلظــ ِو الب َ ُ َ َْ ــم(ِْ ْش ــال شــطط) ِ ْب َ ََ ِ  

 

                                          
 .٤٨ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(
 .١٢٩، املبهج لسبط اخلياط ص ٤٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٨٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٥١ بيت رقمات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراء)٣(
 .١٢٧، املبهج ص٤٤٩ ص ١، املستنري ج ١٨٤  إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .٥٣ ،٥٢ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٥(
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السني والثاء والصاد والزاي : ( وهياآلتيةيف احلروف الستة :  تاء التأنيث الساكنةأدغم
﴿ :نحـو) والظاء واجلـيم        ﴾،﴿      ﴾، ﴿         ﴾، 

﴿      ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾ . 

﴿ :من قوله تعاىليف التاء ) هل (َ المَأدغم  ≤ ﴾ ]٨:احلاقة[و]٣:امللك[  . 

ــة يف الفــاء ﴿ : نحــووأدغــم البــاء املجزوم       ﴾ ]ــساء  ﴿ ،]٧٤:الن   

  ﴾ ]٥:الرعد[، ﴿      ﴾ ]٦٣:اإلرساء[، ﴿        ﴾ ]٩٧:طه[، ﴿   

       ﴾ ]١١:احلجرات[ . 

﴿ : منوأدغم الباء يف امليم     ﴾]٢٨٤:البقرة[  ،وهو يسكن الباء . 

﴿ :يف وأدغم الباء يف امليم       ﴾ ]٤٢:هود[ . 

﴿ :يف الثاء يف وأدغم الدال    ﴾ ]١٤٥: عمرانآل[ . 

﴿ : منالدال يف الذالوأدغم       ﴾]١:مريم[ .  

                                          
 .٤١، اإلحتاف للبناء ص١٨٥يضاح الرموز للقباقبي ص، إ١٢٩، املبهج ص٤٥٤ ص ١املستنري ج )١(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٧، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٣٣، املبهج ص٤٥٨ ص ١ املستنري ج )٢(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٨،إيضاح الرموز للقباقبي ص١٢٤، املبهج ص٤٦١ ص ١املستنري ج )٣(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٨ الرموز للقباقبي ص، إيضاح١٣٦، املبهج ص٤٦٢ ص ١املستنري ج )٤(
 .١٣٦، املبهج ص٤٦٤ ص ١املستنري ج  ،٤٣، اإلحتاف للبناء ص١٨٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .١٣٦، املبهج ص٤٣، اإلحتاف للبناء ص١٩٠، إيضاح الرموز للقباقبي ص٤٦٥ ص ١املستنري ج )٦(
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﴿ : يفدغم الذال يف التاءأو  ﴾و ﴿      ﴾و ﴿   ﴾ كيف وقعت. 

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء    ﴾ و﴿  ﴾ كيف جاء . 

﴿:الالم نحويف الراء املجزومة يف  له الوجهانو     ﴾  

 .إلظهار وهو املقدما.١

 .  اإلدغام . ٢
ُبــا اجلــزم يلـــــــهث مــن يــرد  أورثتمــوا َ َُ ْ ْ ْ ِْ ُ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ  

ـــذت  ــع عـــ ــذهتا م ــم ويف نب ُهل َْ ُّْ َُ َ َْ َِ ُ ــن( َ ْف َ(  
ـــب ســوى  َواركـ ْ َِ َ ــ( ْ ًفت ــس ) ى َ َوي َ ــر( َ ْأث ِ ُ(  

ِطـَـــــــس مـــ ْشـــم( ٍيم َ ْوغنـّــة ســـقط) ِ ٌَ َ  
َوأ ــــــهرن ثالْظَ َـــــــ َ ْ َ ـــــِ َة رَث ـــــمٌ ْابعه ُ ُ ِ  
ــــُكَيَ سْنَأ ــــــــ ِون م ـــهُ ـــرىض مي ْنكم م َ ِ َ ْ َ ُ  
ــــــذَك َاك أَــــــ َزوَ ـــــْ ـــــَالَا ثًاج َة وَث   ِيفً

 

صــــاداَل ـــــثت واختــــذت  ًبـــــ َ َُ ُّْ َ َّ ــــواِ ُ أدغم َ ْ َ  
ــــيى ـــه حيــــ ـــالم مع ـــرا ب َو ال ُ ْ ََ َ ٍَّ َ ِλـــسن ْ ال احل َ َ ْ َ  

ــــدا( ـــون ) ًمـَـ ٍويف ن ُ ِ ـــفاه( َ ًش َ ـــاعترب) (اِ ْف ِ َ ْ َ(  
ــــــد َ يف وي ل َ ْ ــــــطَ ـــــــطوعيهم فق ْى مـــ َ َ ّْ ُِّ ِِّ  

ـــ( ًفت َوأ) ى َ ـــم خَ َدغ ْ ِ ــــْ َـــــة سَسْم ـــهمٌ ْادس ُُ ِ  
َســـــنني مـــــع يومئـــــذ ثم ََ ٍ ِ ِ َِ ْ ْانيــــــــــــــهـَ َ  

ًجاجــــَث ــــضَأا َّ ًي ــــيَا الْ ة قف ـــــنَّ ِ بغـــــــ ٍُ ُ ِ  
 

 

                                          
 .١٢٦، املبهج ص٤٤اإلحتاف للبناء ص ،١٩١، ١٩٠، إيضاح الرموز ص٤٤٦ ص ١املستنري ج )١(
 .١٢٥، املبهج ص٤٤، اإلحتاف للبناء ص١٩١، ١٩٠، إيضاح الرموز ص٤٤٧ ص ١املستنري ج )٢(
 .١٣٨، املبهج ص٤٣، اإلحتاف للبناء ص١٨٩، إيضاح الرموز للقباقبي ص٤٦٢ ص ١املستنري ج )٣(
 .٦٠ ،٥٤ بيت رقم حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام)٤(



 

 راءة اليزيديقأصول   ٣٧٤

 
 اإلدغام.٢ اإلظهار وهو املقدم.١: لليزيدي وجهان

                                          
   ، عامر بن عمر املعروف بأوقية املوصـيل من طريق  لليزيدي اإلدغام الكبريذكر سبط اخلياط يف املبهجو )١(

 وذكر لـه ،٤٠٩ ص ١املستنري البن سوار ج  ،١٠٠ املبهج لسبط اخلياط ص انظر. وهو ليس من طريقنا
، امليـرس ملحمـد خـاروف ٣٠، إحتاف فضالء البـرش للبنـاء ص٩٦الوجهان إيضاح الرموز للقباقبي ص

 . ٤٣ص
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل ،هو إدغام حرف متحرك بـحرف متحرك )٢(

﴿ًالتقاء املدغم باملدغم خطا فدخل. ١     ﴾وخرج ،﴿      ﴾. 
﴿فدخل أن يكون املدغم فيه أكثر من حرف إذا كان يف كلمة. ٢  ﴾ وخرج ،﴿    ﴾. 

 ):املتفق عليها(موانع اإلدغام الكبري 
ًأن يكون احلرف األول تاء ضمري سواء كان متكلام نحو.١ ً:﴿           ﴾ ]أو خماطبا ]٤٠:النبأ ،ً

﴿ :نحو          ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
 .ً احلرف األول مشددا يكونأن.٢

﴿: نحو          ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ،﴿ Û Ü﴾  ]٤٨:رمالق[ ،﴿ U V﴾  ]٣٩:احلجر[. 
 .ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن.٣

﴿:       نحو          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿     ﴾.  

﴿ النون املخفاة قبل احلرف املدغم كام يف كونت أن .٤           ﴾ ]٢٣:لقامن[. 
 :موانع اإلدغام املختلف فيها

﴿:حذف حرف العلة بسبب اجلزم نحو       ﴾ ]أصلها يبتغي غري، و]٨٥:آل عمران ﴿     ﴾ 
﴿ أصلها خيلو لكم، ]٩:يوسف[         ﴾ ]أصلها يكون كاذبا]٢٨:غافر ً. 

﴿: نحو) آل(رف واحد  يف قلة احلروف ومصريه إىل ح       ﴾ ]٦١:احلجر[. 
﴿:نحو) هو(إدغام الواو يف       ﴾ ]فال يدغم وعلة املظهرين أن الواو حرف مد ]٢٤٩:البقرة 

 .واإلدغام هو الراجح
﴿ يف احلرف األول مهزة أصلأن يكون      ﴾]وصالًال اهلمزة ياءيف حال إبد ]٤:الطالق .ً 



 

  :إدغام املتامثلني الكبري .١ :وهو عىل أقسام
﴿ :يف إذا التقيا يف كلمة أدغم األول يف الثاين :يف كلمة. أ    ﴾ ]٢٠٠:البقرة[، 
﴿و    ﴾] فقط دون غريمها،]٤٢:املدثر .    

ب،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ، ف، : (ًوقد وقع يف سبعة عرش حرفا هي: يف كلمتني.ب
ــــــ،و،ي ـــــو) ق، ك، ل، م،ن،ه ﴿: نح         ﴾ ]ـــــرة ﴿، ]٢٠:البق      

       ﴾ ]ــــدة ﴿، ]١٠٦:املائ         ﴾ ]ــــرة ﴿، ]١٩١:البق      ﴾ 
﴿، ]٢٣٥:البقــرة[     ﴾ ]١٨٥:البقــرة[،﴿        ﴾ ]٤-٣:الفاحتــة[ ،﴿   

         ﴾ ]٢:قرةالب[. 
    :املتقاربني الكبرياملتجانسني وإدغام - ٢ 

 :متقاربان متحركانمتجانسان أو حرفان اً         إذا التقى خط
 ﴿: نحوكاف ال يف أدغم القاف : كلمةيف –         أ              ﴾ 

  .]٤٠:الروم[
﴿ يف له الوجهان و   ﴾ ]قدمامل  وهواإلدغام.٢اإلظهار .١ ،]٥:التحريم. 

 :  كلمتني يف –       ب 
                                          

 أن يكـون مـا قبـل القـاف .١:نيرشطب ً يكون اإلدغام كامال تذهب معه صفة االستعالء يف القاف،)١(
 .وأن يكون ما بعد الكاف ميم مجع.٢ .ًمتحركا

﴿: وال تدغم إذا مل يكن بعدها ميم مجع كام يف •                      ﴾] أوكان ]١٣٢:طه 
﴿:  قبله ساكن نحوما            ﴾] ٦٣:البقرة.[  

 :ويشرتط فيه ما ييل )٢(
﴿ :أن ال يكون احلرف األول تاء ضمري خماطب، نحو.١         ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 

= 
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   ستة يفاملتقاربني يف كلمتني يف القرآن الكريماملتجانسني و يف الثاين من َ األولَأدغم
  

الباء، والتاء، والثاء، واجليم، واحلاء، والدال، والذال، والراء، والسني، (هي  اًعرش حرف
 ).اف، والالم، وامليم، والنونوالشني، والضاد، والقاف، والك

 :وهي مفصلة كاآليت

﴿حرُف الباء يدغم يف حرف واحد هو املـيم يف .١          ﴾ فقـط يف مخـسة 
 .]١٤:الفتح [،]٢١:العنكبوت [،]٤٠، ١٨:املائدة[،]١٢٩:آل عمران[: مواضع هي

والـذال، والـزاي، والـسني، الثاء، واجليم، (ف التاء يدغم يف عرشة أحرف هي حر.٢
ــاء ــاء، والظ ــضاد، والط ــصاد، وال ــشني، وال ــو)وال ﴿: ، نح         

      ﴾ ]٥٧:النساء[، ﴿       ﴾]٨١:النساء[. 

﴿ :يف اإلظهـار. ٢ قـدم وهـو املاإلدغـام.١:ه الوجهـانول      ﴾ ]٨٣:البقـرة[، 
﴿و      ﴾ ]ـــــة ﴿و، ]٥:اجلمع    ﴾ ]ـــــروم[و ]٢٦:اإلرساء ﴿و ،]٣٨:ال    

    ﴾ ]و،]١٠٢:النساء ﴿       ﴾ ]٢٧:مريم[  . 

 ). ت، ذ، س، ش، ض(حرف الثاء يدغم يف مخسة أحرف هي .٣

                                          
﴿: ً احلرف األول مشددا؛ نحويكونال  أن.٢         ﴾ ]٢٠٠:البقرة[. 
 ﴿: نحو. ً األول مقرونا بالتنوينيكون احلرف أن ال.٣      ﴾] ٦:الزمر[.  
﴿:ً األول جمزوما نحو يكون احلرفأن ال .٤              ﴾] ٢٤٧:البقرة.[  

 
﴿: واظهر ما سوى ذلك نحو)٢(     ﴾] ٧٣:احلج.[  
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﴿:     نحو              ﴾ ]٥٨:البقرة[. 

﴿:  يف.حـد هـو العـنيٍحرف احلـاء يـدغم يف حـرف وا.٤           ﴾ ] آل

 .فقط ]١٨٥:عمران

ُحرُف اجليم يدغم يف حرفني مها.٥ ﴿التاء والشني يف : ِ            ﴾  
﴿، ]٤، ٣:املعارج[             ﴾ ]ال غري]٢٩:الفتح . 

) ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ(حرف الدال يدغم يف عرشة أحرف هي .٦
﴿نحو             ﴾ ]١٨٧:البقرة[ ،﴿         ﴾ ]٥٥:القمر[. 

﴿حرف الذال يـدغم يف حـرفني مهـا الـسني والـصاد يف .٧               ﴾ 
﴿، و]٦٣، ٦١:الكهف[         ﴾ ]الغري]٣:اجلن . 

﴿: رف الراء يدغم يف الالم نحوح.٨         ﴾ ]٧٨:هود[. 
﴿:حرف السني يدغم يف الزاي والشني،أما الزاي ففـي.٩          ﴾ 

 ﴿ يف:فلـه الوجهـان ، وأمـا الـشنيفقط ]٧:التكـوير[             ﴾ ]٤:مـريم[ 
 .واإلدغام مقدم

﴿: يدغم يف حرف السني نحـوحرف الشني .١٠                   ﴾ 
 .فقط ]٤٢:اإلرساء[
﴿: حرف الضاد يدغم يف الشني نحو.١١                  ﴾ ]٦٢:النـور[ ، 

 .ومل تدغم يف غريها
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﴿:  نحـواف إذا حتـرك مـا قبلـهحرف الكاف يدغم يف القـ.١٢         ﴾ 
 .]٣٠:البقرة[

﴿: نحوحرف القاف يدغم يف الكاف.١٣           ﴾ ]٦٤:املائدة[. 
﴿: حرف الالم يدغم يف حرف الراء نحو.١٤        ﴾ ]و]٢٨:غـافر ،﴿   

                 ﴾ ]٤٣:األعراف[. 
﴿: لنون يدغم يف الراء والالم نحـوحرف ا.١٥            ﴾ ]١٣٦:البقـرة[ ،
﴿و            ﴾ ]١٣٦:البقرة[ ،﴿        ﴾ ]١٦٧:األعراف[. 

َّحرف امليم إذا حترك ما قبله تسكن امليم عند الباء ثم ختفى بغنـة نحـو.١٦ ُ :﴿      

     ﴾ ]٣٠:النجم[. 

 :ظاتوملح
فيجـوز يف حـرف املـد  ،كان قبل احلرف املدغم حرُف مد ولني أو لني فقـط إذا.١

﴿ :، نحوحال اإلدغام] القرص والتوسط واإلشباع[      ﴾ ]٤، ٣:الفاحتة[. 
﴿ :نحو اإلدغام ال يمنع اإلمالة .٢        ﴾ ]١٩٠:آل عمران[. 

                                          
﴿ن نحو ً وال يدغم اذا كان الكاف متحركا وقبله ساك)١(         ﴾ ]١١:اجلمعة[.  
ــرشط أن يــسبقها متحــرك، وال تــدغم القــاف اذا متحركــا وقبلــه ســاكن نحــو )٢( ﴿ً ب    ﴾ 

  .]٧٦:يوسف[
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إدغام املتامثلني واملتقاربني جيوز معه الروم واإلشامم يف احلـرف األول إال يف عند .٣
َّحالة التقاء امليم بامليم أو امليم بالباء أو الباء بالباء أو الفـاء بالفـاء ففيهـا يتعـذر  َ ََ

 :وجتوز األوجه اآلتية بشكل عام يف اإلدغام الروم واإلشامم النطباق الشفتني
﴿: ٍّتوح ومل يسبقه حرف مد نحووجه واحد يف املف. أ         ﴾ ]٢٠:البقرة[. 

﴿: وجهان يف املكسور ومل يسبقه حرف مد نحو.ب     ﴾ ]٥٢:البقرة[. 

﴿: ثالثة أوجه يف املفتوح املسبوق بحرف مد نحو. ج    ﴾ ]ثالثـة  . ]١١:البقرة
 .سط أو اإلشباعالقرص أو التو: أوجه املد العارض لإلدغام

 ﴿:ثالثة أوجه يف املضموم الذي مل يسبقه حرف مد نحو. د       ﴾ ]٣٠:البقرة[. 

﴿:أربعة أوجه يف املجرور املسبوق بحرف مد نحو. هـ      ﴾ ]٢٣٥:البقرة[ 
 .دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم عىل القرصثالثة باإل

﴿ :سبعة أوجه يف املضموم املـسبوق بحـرف مـد ولـني أوحـرف لـني نحـو. و   

   ﴾ ]دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع وثالثة ثالثة باإل  ]٣٥:البقرة
 . ًباإلشامم مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم بعد فك اإلدغام قليال

ْأد ـــَ ـــم يف الب َغ َ ــــيزَ ِاب الــــ َ ْ ـــأيبِيدِ َي ك َ  
َواال ِه يف إَ ـــه املـِـــــــثلني ْدُ ِغام َ ْ ْ ِ ْحـــم ( ِ ُ(  

َوالبــا ببــا  َ َشــفا(َِ ِمناسك) َ َم ومـــاــــــكَُّ َْ  
ــضم ــاء ال ــع ت ــك م ِحيزن َّ ُ َِ َ ْ َ ــسجـــــالَْ َري م َ ْ ُ ِ  

َأحتَو ُ َّاجــــــونا َ ـــَف( ُّ ْطـــب) (ى ًت َأدغـــام) ِ َ ْ َ  

ـــَع َرو عـــْم َ اخلـــالَىلٍ َف  فِ ـــصِ ِافـْــــــهم ت ُ ْ   ِبَ
ْطـــب( ْفـــز) (ِ ُجيـــده(َو) ُ ُ َذا األِإ) ِ ْ ـــَ ُول ضـ ُ   ْـمّ

َسلك ــــكَُّ ـــز(ُم ـــ ْف ــــَط) (ُ ْوزد ) اًبـِّي ـــا( َِ   )َِمح
ـــب(َو ْط ــــة ) ِ ـــثيل كلمـَـــ ٍبم ِ ِْ ْْ َ ـــالِ ـــا ت َال الت ََ َّ  

ُويف بأعـــــــي َْ َ ــــــِ ٍا بطـــــورـنَّ ُ ــــــُهـنَْع ِ   اـَم
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َهــذ َا وواىل الـمـــــــك يف قــرب عـــىلَ ََ ٍ ْ َُ ِّْ َ َ  
ـــ ـــف ك َخل ٍ ْ ــــطأه ويفُ ـــرج شــــ َذا أخ ُ ََ ْ ََ َ ْ َ  

َكــــذ ـــــمطوعيَ ِاك يف تــــصـــــــلية ال ِّ َ َّْ ْ ُُ ِ َ َْ  
ـــع إ ــــت م ِوزد وعظـــ َ َ ْ ََ َ ْ َ ـــِ َطب ـــى(ٍاق ْ َمت َ(  

ــــال َوابــــن حميـــــــــــصن بإظهــــار ت َْ ٍ َ ُ ْ َِ ٍ ِ َ ُ  
 

َقـــــاف بَكـــــاف إن بكــــــــــــلمة بـــــال ْ َِ ِ ٍِ ِ ٍ ٍَ  
ْمــيم ببــاء مــع يعـــــــذب مــن  ْ َ ُ َْ َِّ ٍٍ ِشــفي ( ِ ُ(  

ـــذا بب َك ِ َ ـــاب ـِاقَ ــــي الب ِــ َ ـــل( ْ ٌفاض ـــي) َِ ْيع ِ َ  
ــا  ــضاد يف الط َّو الـ ُ ــز( ََّ ْم ــا ) ِ َّويف الت َفاثبتــا(َ ُ ْ َ(  

ِمج ــع مــا فيــه اخـــــــتالف ابــن العــالَ َي َْ ْ َِ ُ ِ ِْ َ  
 

 
 أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف مـن اليـاء، فيـتلفظ القـارئ بـاأللف :ُاإلمالة

ُوالياء،  وجعلت مصطلح ضـبطها نقطـة سـوداء مـسدودة بحالة متوسطة بني األلف  ْ َ َ
 .مع تعريته من احلركة) •(الوسط حتت احلرف 
 :نحوووقعت بعد راء ً رسمت يف املصحف ياء  أصلها ياء أوأمال كل ألف

﴿≤﴾، ﴿⁄  ﴾ ،﴿⁄  ﴾، ﴿⁄  ﴾، ﴿≤  ﴾ ،﴿⁄ ﴾ ،
﴿⁄ ﴾. عنه يفء اجو﴿  ﴾  ]ثالثة أوجه مرتبة كالتايل]١٩:يوسف  : 

 .التقليل.٣اإلمالة .٢ الفتح .١
 جمــرورة يف  متطرفــةوالمهــا مفتوحــة والثانيــةأيــن ءلــف الواقعــة بــني رامــال األأ
﴿≤   ﴾ ،﴿≤ ﴾ ،﴿⁄  ﴾. 

                                          
 .٣٧-٢٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(
 .١٠٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٧اقبي ص  إيضاح الرموز للقب)٢(
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ـــحو  ــة مكــسورة ن ــدها راء متطرف ــف بع ــل أل ــال ك ﴿ :ٌوأم Ÿ ﴾ ﴿ ⇒ ﴾، 
﴿   ﴾]لكنه استثنى من ذلك، ]ًمعا٣٦:النساء  ﴿   ﴾، ﴿   ﴾ ،ففتحها.  

﴿ يف ال اهلمزة       أم Κ… ﴾،﴿ ∫﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 
﴿ :نحو ساكن هاذا وقع بعدًوقفا إ هلاماأو      ﴾ ًصالوفتحها و . 

≥﴿ :تح السور، نحومن حروف فوا) الراء واهلاء (أمال حريف ﴾ ]وأخواهتا ]١:يونس 

≥﴿و  ﴾ ]كام يف ءااهل و،]١:الرعد ﴿  ﴾ ]١:مريم[. 

⁄﴿وأمال    ﴾: حيث وقعت  و﴿  ∇  ﴾ ًا ونصباً بالياء جرتحيث وقع . 

∧﴿أمال   ﴾ ]األولوضعامل ]٧٢:اإلرساء .  
﴿ ة يفمالالفتح واإل: له الوجهانو ⇒ ﴾  املجرورة حيث وقعت. 
  .) الراءقيقمع تر(  ]١٠٩:التوبة[﴾ ∑﴿ اء يفاهل الأم

 : تنبيـــــهات

  .أن اإلدغام ال يمنع اإلمالةًعلام ب،  فالوقف عليه كذلكًلل وصالُميل أو قُكل ما أ.١
 سـقطت األلـف ألجلـه امتنعـت و سـاكن  أوتنـوين وإذا وقع بعد األلف املاملة.٢

 .، فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادتًليل وصالوالتقاإلمالة 
 . تعاىلسأذكره يف الفرش يف مكانه إن شاء اهللامل أذكره هنا وما 

ـــار ل ـــوار قه ِب ٍ َِّ َعمَالََ ـــتحنْ ــــش اف ْــــــ َ َ ْ ِ  
َأج َـــــــاءهَ َه أَا لــَ ْطــب ( َاء َضــُ َكــذ) ِ   اَ

ــــَعَو ــــعنْ ـــــك ض َه آتيـــــ ُِ َ ــــجعنًافِ ْا أض َ ِ ْ َ  
ــ ــع ن ــارين م ُض ْ ََ ِّ ـــهاَ ــأى افتحـ َون ن ْ َ َْ َ ــذى( ِ َش َλ(  



 

 راءة اليزيديقأصول   ٣٨٢

ْتــو َاة عــن حيَرَ َ َعـــــــمَأَى وَيــَ ْش أمــلْ ِ َ ٍ  
ـــ َراه ـــِاتَوَا فـــَ َح ك ــــمَذٍ ْا هــــــ َز رَ   λىَأُ

َاب رَبــَو ِــــر ســْسَا كـــَ َى اجلـــار قـــرَوٍ َ   اِ
ـــَو ــــيف ك َكـــ ْين حيِرِافََ َ ـــَ ـــفْاخَى وَي ْتل ِ ُ  

 

ِي هـــــذِيدِزَلـــــــــــيِلَو َه أَ ْ نقـــــلλىَمـــــْعِ ِ ُ  
َمــــع أ ْ َات بَـــــــــفِلـَ َد رْعــــٍ َاء قــــد رأَ َ ْ َ   λىٍ

ـــَو ـــع ًالْص ْ وم َالعماََ ْ ــــش فَ ِـــ ـــِ ـــرراـَيم َا ك ِّ ُ  
َاس و النَِّيف َــــــح عَتْافِ َنـه غـْ ْا وصـفَ مـَْريُ ِ ُ  

 

 
 . بالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة يف آخر األسامء اليزيديوقف  

 ،﴾}   ﴿ ،﴾s﴾، ﴿ ¿﴾، ﴿ ´﴾، ﴿ c ﴿ ،﴾? ﴿ ،﴾» ﴿ :نحو
﴿ g﴾، ﴿ ©﴾، ﴿ Y﴾، ﴿ =﴾، ﴿ a﴾، ﴿ ¹﴾، ﴿}﴾ ،
﴿   ﴾ ،﴿    ﴾ حيث وقعت. 

﴿ :يها بالتاء وهيقف علاستثنى ست كلامت في :ظةوملح   ﴾حيـث وقعـت ، 
﴿و   ﴾ ]واً معــ]٣٦:املؤمنــون ،﴿     ﴾ ]٦٠:النمــل[، ﴿    ﴾]٣:ص[ ،
﴿  ﴾]١٩:النجم[.   

ــرأ  ــدياق ــةليزي ــامت اآلتي ــا يف الكل ــا وقف ــسكت وصــال وأثبته ــاء ال ــذف ه ً بح ً:
﴿    ﴾]٢٥٩:البقرة[و﴿    ﴾]٩٠:األنعام[. 

﴿يف  لفاألبووقف   ﴾]٣١:الرمحن[ ،]٤٩:الزخرف [،]٣١:رالنو[. 
                                          

 .٦٦-٦١ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(
 .١٣٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٤٣٥املبهج للسبط ص ،١٣٩ ص، اإلحتاف للبناء٢٤٢، إيضاح الرموز ص٣١٤ ص ٢املستنري ج )٣(
 .٣٣٩املبهج للسبط ص ،١٤٠، اإلحتاف للبناء ص٢٤٤،إيضاح الرموز ص١٣٤، ٦٣ ص ٢املستنري ج )٤(



 

 اليزيدية ءراق أصول  ٣٨٣

﴿ يف ووقـف    ﴾ ]لكـاف عـىل ا ]٨٢:القـصص﴿  ﴾وجيـوز البـدء بــ ﴿ ﴾ 
﴿وكذلك يف       ﴾ ﴿  ﴾ وجيوز البدء بـ ﴿   ﴾. 

 ﴿ووقف عىل الياء من   ﴾اختبارا أو اضطرارا حيث وقع ً ً . 
ْهــــي ِات قــف بَهَ ْ ِ ْجــد( ِاء َاهلــَ ْفــز(َو) ُ َبتــا) ُ ِ  

َصـــل ي ْ ـــِ ه دَسَت ُـــــنَّ َون هـــْ ْ للحـــسنَا الَ َ ِ  
ـــــســَ َـــــابيه وِح ْ ـــــَمِ َالي ـــــلِ ْه س ُ   َْهيِانَطْ

َاد حِزَو َفهْــــــذَ َا لــدى الوَ َ   )َالَفــ( ِف ِقــَ
 

ـــ َان وَف ـــَرٍ َاق م ُع يٍ ـــنَْ ــــاد الي َــــ ـــى ( ا ِ َمت َ(  
ـــ ــــده الَتْا اقَذَك َــ ْ ْجـــد(  ِ ـــه ) ُ ْكتابي ِ ـــنَن( ِ ْم َ(  

َلــــه ف ــــَُ َط وَق ْى ماهيــــهَيْ يـَــــــــــحُْريَغــــْ ِ َ  
ِوقـــف ب ْ ِ ــَ َاف ويــَك ْفــز( َك ٍ َطــال( َاليــا َو) ُ َ(         

  

 : 
تـدل عـىل املـتكلم و  عن أصـول الكلمـة زائدةٌ ثابتة يف الرسمٌ هي ياء:ِ اإلضافةُياء

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
(فتقول يف   ( :َّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ

                                          
 .٤٣٩املبهج للسبط ص ،١٤١، اإلحتاف للبناء ص٢٤٦، إيضاح الرموز ص٣٢١ ص ٢املستنري ج )١(
 .١٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(
بتنوين ثم دخل عليها الكـاف للتـشبيه فهـي منونـة ) ٍّأي( ووجه الوقف عىل الياء أن أصل الكلمة )٣(

ًبحذف التنوين؛ ألن التنوين حيذف وقفا، وإنام كتبت ) َأي(، فوقف يعقوب عىل )ٍّكعيل: (جمرورة مثل
 .١٤٢ء ص، اإلحتاف للبنا٢٤٧إيضاح الرموز للقباقبي ص ًيف املصحف نونا عىل لفظ الوصل، 

 .٧١-٦٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٤(
 .١٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٥(



 

 راءة اليزيديقأصول   ٣٨٤

﴿ :يفكـام فتح اليزيدي ياء اإلضافة إذا كان بعدها مهزة مفتوحة        ;﴾ ]٣٣، ٣٠:بقـرةال[، 

﴿    ﴾ ]١٠:مــريم[ ،]٤١:آل عمــران[، ﴿   U﴾ ]٤٩:آل عمــران[، ﴿         7﴾  

 ﴿ ،]٢٣:األحقاف[ ،]٢٩:هود[  ﴾ ]٧٨:هود[، ﴿     N﴾ ]٨٤:هود[، ﴿  ﴾ 

  ﴿،]٩٢:هود[      ﴾ ]ًمعا٣٦:يوسف[، ﴿  ﴾ ]١٠٠:ؤمنونامل[ ،]١٠:طه[ ،]٤٦:يوسف[، 

 ﴿ ،]٣٦:غافر[ ،]٣٨، ٢٩:قصصال[    ﴾ ]فيهام٨٠:يوسف [، ﴿      ﴾ ]١٠٢:الكهف[، 

﴿      ﴾ ]٢٦:طــه[، ﴿  ﴾ ]٧٨:القــصص[، ﴿   ﴾ ]٤١:غــافر[، ﴿   ﴾ 
 .]٥١:زخرفال[

  ﴿:وإذا كان بعدها مهزة مكسورة يف   ﴾ ]٨٨:هـود[، ﴿   ﴾ ]٨٦:يوسـف[، 

﴿   $﴾  ]٣٨:يوسف[، ﴿  ﴾ ]٥٠:فصلت[، ﴿﴾ ]٦:نوح[. 

ـــكنها و ـــس ـــادىت يفإذا كان ـــدها و  املن ـــف بع  ﴿:يفالم التعري     x﴾  

﴿ ،]٥٦:العنكبوت[     x﴾  ]٥٣:الزمر[. 

﴿ :وفتحها إذا وقع بعدها مهزة وصـل يف        ﴾ ]١٤٤:عـرافاأل[، ﴿   

﴾ ]طــــه[ ،﴿    ﴾ ]ــــه ﴿ ،]ط     ﴾ ]ــــه ﴿ ،]ط     

  ﴾ ]٢٧:الفرقان[، ﴿     ﴾ ]٣٠:الفرقان[، ﴿     ﴾ ]٦:الصف[. 

﴿ :وأسكن الياء يف   ﴾] ٢٨:نوح[ و]٢٦:احلج[ و]١٢٥:بقرةال[.  

    ﴿  ﴾ا فيفتحه]٢٩:امللك[ و]٨٣:التوبة[حيث وقعت، إال إذا وقع بعدها مهز كام يف . 



 

 اليزيدية ءراق أصول  ٣٨٥

   ﴿ ﴾ ٦:الكافرون[و]٦٩ ،٢٣:ص[ و]٢٠:النمل[ و]١٨:طه[ و ]٢٢:إبراهيم[ يف[.  

﴿ ﴾ ]٧٩:األنعام[و ]٢٠:آل عمران[. 

﴿ وقرأ             ﴾ ]فهي اًووقف ً وصالةساكن بإثبات الياء ]٦٨:الزخرف ،
  .ثابتة يف املصحف البرصي حمذوفة يف املصحف الكويف

ــَقَو ــْب ْل مه َ ْز القطــَ َ َع أِ ـــكن للْسِ ْـــ ِ ــِْ   ْنَسَح
َابــــن حميـــــــــــصن كَو ٍ ِ َ ُ َبــــزي خــــالُ َ ٍّ َِّ  
ُتأمـــــــرَو ُ ْ ِعـــوينْوين ادَ ْي فطـــرنِنـــدِ عُ َ ََ  
ِني يفَتِــــــــــريَِخ األِّينِإ ــــُ العِ ــــ ِودُق   ْنَع
ـــق َافَو ــز( َــــ ْح ــِبَْن األَال) ُ ــَي َا كــذَبَا س   اَ
َيب مـــــعَرَي وِدْـــــــــــهَع   ِيفَ وِايتَ آيـــــَِّ
ـــنِِّيفَو ــ الـ َجــاد(ْح َتْدا اف ــ) َ ْاخللِب ــي( ِف ُ ِفن ُ(  

ْالبـــــــينات فاســكنن  ِّ ْ ٌحــرب(ُ ْمهـــر) (َ ََ(  
ْطب( ُّحسـبي املكـي واألخـرى ) ِ َ   )َجـال( َ

ـــاب بـــاخلالف ـــه باقـــــــــي الب ِوعن ِ ِ ُ  
ِوعند مهـز الوصـــل  ِ ْفـز (َ ْأخـي سـَكن) ُ َ  

ْومـــع ســــــــوى مهـــز لـــه فـــافتح ويل ُ ٍْ ِ َ  
ْويف رصاطــي اشـــرح يل افــتحن  َْ   )ِحجــا( ِ

ًويف أخــــي معـــــ َ ونفـــــــــــيس أوالاَ َّ  
 

ِـــــــــــرس يلَيَ وَّالِإ ْ َ معــــــي أِّ ِ ْافتحنَ فــــــْوَ َ َ ْ  
َم مـَـــــــــــع وُاكـــــَرَ أِينِإ ْ ـــــي كـــــالِكَلْ َنِّ ِ  
ـــن وْاسَف َك ْ ــَتْي افــِرْجــَأِ َح ل َه وْ ْفــن(ُح ْتَفــُ َ(  
ــــند الَو َعـــ َ ْم العـــرِ ُ ِف لِ ـــَلمِ ْكنَنْســـي اكِّ ِ  
ــــــن الُهَ وِينَادَرَأ َـــ ـــــِ ذَّ َشـــــذ(ْح َتْي اف   )اَ

ِاين الكَآتـــ َاب عَــــــــــتَ ْه افــــنْـــَ ِح تفــــَتُ َ   يْ
ــــتَو ِنعمــــــ َِ ـــَّي الْ ـــِت ـــَي ف ـــع ج َزد م ْ َْ   ِينَاءِ

ــــــذين  ـــــــني أروين ال َبلغــــــ ََ ُ ــــــر( َ ْم َ(  
ــــــذين أوال ـــــــركائي ال ــــــع شـــــــ َّم َ َّْ َ  
ِكمــــــــــــسني بــــــاحلجر واألعــــــراف ِْ َ ِ َّ  

ْمـــز( َقــــومي وبعـــدي  ْوغـــري ذي حـــسن) ِ ََ َ  
ي بإســــكان جــــيل َديــــن وللمــــــــــكِّ ٍ ِِ  

ًو هكــــذا قومــــــــــي  لــــيال   َ عنــــهُ جــــاَ
ـــد َل ــــهن َ ـــود فتحــــ َّى العق ُ َحـــصال( ُِ ِّ ُ(  

 

                                          
 .٨٦-٧٣ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(



 

 راءة اليزيديقأصول   ٣٨٦

:   

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة
 . ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف؛وسميت زائدة ذفها،وح

ــا ً يف وســط اآلي وصــالليزيــديوقــد أثبتهــا ا ﴿ : يفًال وقف          ﴾ 
ــرة[ ﴿ ،]١٨٦:البق     ﴾ ]ــرة ﴿ ،]١٩٧:البق    ﴾ ]ــران ﴿ ،]٢٠:آل عم    ﴾ ] آل

ـــــران ﴿ ،]١٧٥:عم      ﴾] ـــــدة ﴿ ،]٤٤:املائ   ﴾ ]ـــــام ﴿، ]٨٠:األنع  ﴾ 
﴿ ،]١٩٥:األعراف[       ﴾]٤٦:هود[، ﴿     ﴾]٧٨:هود[، ﴿   ﴾]  ١٠٥:هود[، 
﴿    ﴾]٦٦:يوســـف[، ﴿     ﴾ ]٢٢:إبــــراهيم[، ﴿     ﴾ ]٦٢:اإلرساء[، 
﴿      ﴾]١٧:الكهف[ و]٩٧:اإلرساء[، ﴿     ﴾ ]٢٤:الكهف[،﴿    ﴾ ]٣٩:الكهف[، 
﴿     ﴾ ] ٤٠:الكهف[، ﴿   ﴾ ]٦٤:الكهف[ ،﴿     ﴾ ]٦٦:الكهف[ ،﴿  

﴾ ]٩٣:طه[ ،﴿      ﴾ ]٢٥:احلج[،﴿       ﴾ ]٣٦:النمل[، ﴿      ﴾]١٣:سبأ[، 
﴿     ﴾ ]ـــــافر ﴿ ،]٣٨:غ     ﴾]ـــــشورى  ﴿،]٣٢:ال      ﴾ ]ـــــرف  ]٦١:الزخ
﴿     ﴾] ٤١:ق[ ،﴿    ﴾ ]٨، ٦:القمر[. 

 ﴿:ًال وقفـــا يفًوأثبـــت اليـــاء يف رؤوس اآلي وصـــال    ﴾]٤٠:إبـــراهيم[، 
﴿ ﴾] ١٥:الفجر[، ﴿ ﴾] ١٦:الفجر[. 

 .سأذكره يف الفرش يف مكانه إن شاء اهللاء اإلضافة والياء الزائدة  يامنمل أذكره هنا وما 

                                          
 .١٥٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٥٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(



 

 اليزيدية ءراق أصول  ٣٨٧

ـــداع  ــدع الـــ ــت ي ِأثب َّ ْ َُ َ َ ــز(َ ْم ــع) ِ ــاء م ْدع ِ  
ُواثبـــــــتهام  ْ ًحـــال(ِ َّوحـــذفهن ) ُ ْفـــن( َُ َ(  

ـــه  ــــرف حالي ـــون زخــــ ِواتبع ٍ َِ ُ ِ ـــج(َّ ْف َ(  
َثــم اليزيــــــــدي كــأيب عمــرو ســوا ٍَّ َ  

َبـــرش عــــــــــبادي يتقـــي ير َّ ْتـــع هلـــمِّْ ْ َ  
 

ـــــال ــــانن وصـْـــــ ــــرمن أه ًأك َ ِ َِ َ ْمجــــع (ْ َ(  
ْحـــز( ِآتـــان  ْبالـــــــــواد عنـــه أثبـــتن) ُ َُ ِ ِ  

ــــل  ـــال الوصـ ِو يف رءوس اآلي ح َِ َ ِ ـــج(ُ ْح َ(  
ْفـــيام علــــــــيه ذلـــك البـــاب احتـــوى ُ َ َ ِ َ  
ُفاحــــــــذف وقـــد متـــت هنـــا أصـــوهلم ْ ْ ْ  

 

 
 

                                          
 .٩١-٨٧ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(



 

راءة األعمشقأصول   ٣٨٨

 
 اإلمـام الكـويف مـوالهم الكـاهيل األسـدي حممـد أبو االعمش مهران بن سليامن
 . للهجرةستني سنة ولد اجلليل،

 وعاصـم وثاب بن وزيد بيشُح بن ِّرِوز النخعي إبراهيم عن َالقراءة َ أخذ:شيوخه
 .الرياحي يةالعال وأيب جرب بن وجماهد وثاب بن وحييى حصني وأيب النجود أيب بن

 أيب بن الرمحن عبد بن وحممد الزيات محزة اًوسامع اًعرض عنه القراءة  روى:تالميذه
 بـن طلحـة عليـه وعرض تغلب بن بانإو قدامة بن وزائدة احلميد عبد بن وجرير ليىل

 معـن بن عبدة وأبو إدريس بن اهللا وعبد املعتمر بن ومنصور التيمي وإبراهيم مرصف
 .ميمون بن وحممد بزاهر املعروف اهللا عبد بن حممد روفاحل عنه وروى اهلذيل
 يوور، عمـشاأل مـن وجل عز اهللا لكتاب أقرأ اًأحد بالكوفة رأيت ما :هشام قال
 عـىل لكان ذلك ولوال بالقرآن اهللا هنََّيَز ممن وإين اًأقوام بالقرآن نَّيَز اهللا إن :قال أنه عنه

 إىل اًيومـ خرج  منها أنهونوادر اًلحُم عنه وروي .الكوفة سكك يف به أطوف دن عنقي
 .إليكم خرجت ما منكم إىل أبغض هو من منزيل يف أن لوال :فقال الطلبة

 .ومائة وأربعني ثامن سنة األول ربيع يف  مات:وفاته
 .الشنبوذي حممد الفرج أبو.٢ ،املطوعي سعيد بن احلسن العباس أبو.١ :مها وراوياه

                                          
 .٢١٤ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ٣١٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(
  .١٠، اإلحتاف للبناء ص٧٠، إيضاح الرموز للقباقبي ص ٥٢لبغدادي ص  املبهج  لسبط ا)٢(



 

األعمشة ءراق أصول  ٣٨٩

 
 العبـاداين عيِوَّطُمـالـ العبـاس أبو شاذان بن الفضل بن جعفر بن سعيد بن احلسن
 القـراءة يف ثقة عارف إمام ،وتفسريها الالمات معرفة كتاب مؤلف ،العمري البرصي

 فيه ورحل بالفن واعتنى اصطخر، سكن ووثقه، اهلمذاين العالء أبو احلافظ عليه أثنى
 .تءاالقرا يف اإلسناد علو إليه هىفانت اًدهر رَّمَوع األقطار، إىل

 وأمحد ،االصبهاين الرحيم عبد بن وحممد ،الكريم عبد بن دريسإ عىل قرأ :شيوخه
 الواسـطي يعقـوب بـن ويوسـف األنصاري خملد يبأ بن وحممد ،احلريري احلسني بن

 وحممـد اخلطيـب عيل بن وحممد الدمشقي حبيب بن واحلسن شناينُاأل سهل بن وأمحد
 عـيل بـن حلـسنياو جماهـد بن موسى بن وأمحد وذُبنََش بن بكر وأيب املعدل يعقوب بن

 موسـى بـن وحممـد األسـكندري يزيد بن القاسم بن وحممد الرزاق عبد بن وإبراهيم
 .وغريهم املعدل حرب بن وأمحد بدر بن حممد بن وحممد املفرس فرح بن وأمحد

 حممـد بـن عـيل احلسني أبوو اخلزاعي جعفر بن حممد الفضل أبو عليه قرأ :تالميذه
 بن واملظفر احلارثي احلسن بن وحممد جعفر بن الرمحن عبد بن حممد عيل بوأو اخلبازي
 وعبـد الـسعيدي جعفـر بـن وعيل اخلطيب حممد بن أمحد زرعة وأبو إبراهيم بن أمحد

 حممـد بـن حممـد بن وأمحد الشريازي احلسن بن اهللا عبد بن وحممد إبراهيم بن الواحد
 بـن عيـسى بـن وأمحـد املعدل أمحد بن حممد بكر وأبو أمحد بن عيل بن وحممد القرسي
 .يهلع تال من آخر وهو الكارزيني احلسني بن وحممد منصور
 .املائة جاوز وقد وثالثامئة وسبعني إحدى سنة تويف :وفاته

                                          
 .٦١٣ ص٢لذهبي، جل، معرفة القراء ٢١٣ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(



 

راءة األعمشقأصول   ٣٩٠

 
 يِوذُبنََّالـش الفـرج أبـو ونميمـ بـن العبـاس بـن يوسف بن إبراهيم بن أمحد بن حممد
 يف وتبحـر وأكثـر الـشيوخ ولقي رحل الشأن، هذا أئمة من أستاذ البغدادي يِوَطَّالش

 .ثالثامئة سنة ولد التفسري
 محـاد بـن أمحـد بكر وأيب النقاش بكر وأيب جماهد ابن عن اًعرض القراءة أخذ :شيوخه
 احلـريب جعفـر بـن وحممـد دياملـاور حممد بن وإبراهيم األخرم بن احلسن وأيب املنقي
 وإليه شنبوذ بن احلسن وأيب التامر هارون بن وحممد اآلدمي إسامعيل بن حممد بن وأمحد
 واحلسن اخلاقاين اهللا عبيد بن وموسى الزينبي موسى بن وحممد له مالزمته لكثرة نسب
 سممق بن احلسن بن حممد بكر وأيب شبيب بن عثامن بن حممد بن وأمحد بشار بن عيل بن

 .األنصاري احلسن بن حممد بن بكر وأيب الرازي هارون بن أمحد بن وحممد
 أمحد بن واهليثم احللبي ياسني بن حممد طاهر وأبو األهوازي عيل أبو عليه قرأ :تالميذه
 بـن اهللا وعبد الكارزيني احلسني بن وحممد الواسطي عيل بن حممد العالء وأبو الصباغ
 بـن امللـك وعبـد الرهـاوي عـيل وأبو اخلياط القاسم بن وعيل السواق مكي بن حممد

 .وغريهم الدالل عيل بن وعثامن العراقي أمحد بن ومنصور عبدويه
 :اخلطيب بكر أبو قال ،ءاتالقرا وعلل بالتفسري علمه مع عمره وطال اسمه واشتهر  

 مخسني أحفظ يقول سمعته :وقال أمره فعظم الشنبوذي يذكر أمحد بن اهللا عبيد سمعت
 .حاذق ماهر حافظ نبيل مشهور :الداين وقال .للقرآن شواهد الشعر من بيت لفأ

 .وثلثامئة وثامنني ثامن سنة صفر مات يف :وفاته

                                          
 .٦٤٠ ص٢لذهبي، جل، معرفة القراء ٥٠ ص٢بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(



 

األعمشة ءراق أصول  ٣٩١

 
 

ُأعوذ :كان يقول يف االستعاذة ُ َمن ِباهللاِ َ ِالشيطان ِ َ ْ ِالرجيم َّ ِ ِ، إن اهللاَ هوالسميع العلـيم، َّ َ ُ َِ َّ ُ َّ ِ
ِيدغم الشنَبوذي اهلاء يف اهلاء يف و ُ َاهللا هو(َّ  .َّ، واملطوعي يظهرمها)ُّ

ـــن ـــل م ـــيم قب ـــســــــميع والعل ْزد ال ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َِّ ِ  
ـــن  ْوأدغم ْ ــا ( َِ ــفا) (ًِمح َش ــســــمال) َ َوب َ ْ َ َ  

 

ْحز( ُبعــد إن اهللاَ هو ) ُ َّ ِ َ ْ ٌحصن(َ ْ ْأمن ) ( ِ ِ ُ(  

ْطــب( ــد بــصـــ) ِ ْفاصــال  وعنْ َ ََ ِ ً َري صــالَِ ِ ٍّ ِ  
 

 
، واملطوعي يفصل بني السورتني بالبسملة، والشنبوذي  البسملة آية من الفاحتةَّدَع

 .يصل بني السورتني املتتاليتني بال بسملة
ـــن  ْوأدغم ْ ــا ( َِ ــفا) (ًِمح َش ــســــمال) َ َوب َ ْ َ َ  

ْولليزيـــدي الـــســـْكت زد وللحـــسن َ َ ْ َ ََ َّْ ِْ ِ ِِ َ ِ  
 

ــب( ْط ــال ) ِ ًفاص ــالَِ ــصـــري ص ــد ب َ وعنْ ِ ٍّ ْ َ َِ َ ِ  
ــــســـــملن ــــد ال تب ــــري احلم ــــدء غ ْيف ب َ ََ َِ ِْ ْ َُ ِْ َ ِ ِ  

 

                                          
، إيضاح الرموز للقباقبي ١٩٩دان ص مفردة احلسن البرصي لألهوازي حتقيق الدكتور عمر يوسف مح)١(

، مـوارد الـربرة عـىل ٢٣، القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص٨٤حتقيق الدكتور أمحد شكري ص
 .٩الفوائد املعتربة يف القراءات الزائدة عىل العرشة للمتويل لوحة 

 .١٧ بيت رقم تويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد امل )٢(
 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيم عد آي القرآن ،  مرشد اخلالن إىل معرفة)٣(
الوقف والسكت والوصل كحفص، :  وله فيها ثالثة أوجهومن املعلوم أنه ال بسملة بني األنفال وبراءة)٤(

 لعبـد الفتـاح ، القـراءات الـشاذة١٦١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٨٥إيضاح الرموز للقباقبي ص
 .٢٣القايض ص

 .١٩، ١٨ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٥(



 

راءة األعمشقأصول   ٣٩٢

 
 .،)تحركا٤ (توسطالاملطوعي  :املد املنفصل
 . ،التوسطاملطوعي : املد الـمتصل

ــدا ــم م ــط هل َ وس ْ ُِّ َ ْ ــصـــــر َ ُ وق ْ ــصلََ ْاملنف َ ِْ  
ــــم اليـَــــــــــــز ِث ْ ــــالِيدَُّ َي بخلفــــه ت َْ ِ ِ ُ ِ ُّ  

 

ْلـحـــســـــــن وابـــن حميـــصن نقـــل ِ ُِ ٍ ٍِ َ ُ ُ ْ َ ََ  
ــــشـــــــنَب ُو ال ــــبََّ َوذي بإش ُّْ ــــالِ َاع ك ِ ٍ  

 

 
 ﴿عليهــاسكت يــ ومل أدرج املواضــع اآلتيــة       ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

﴿اإلخفاء،          ﴾ ]٥٢:يـس[ ،﴿   ﴾ ]اإلدغـام،مـع ]٢٧:القيامـة  ﴿  

 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني . 

 
وكان قبل اهلاء ياء  ، إذا جاء بعدها ساكنًويضم اهلاء قبلها وصال ،يضم ميم اجلمع

﴿ :، نحوأو كرسة        ﴾،﴿      ﴾وإذا وقف عـىل ﴿     ،    ﴾ 
 .عادت الكرسة إىل اهلاء

                                          
 .٥٣، اإلحتاف للبناء ص١١٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٤، امليرس ص٢٥٣ املبهج ص )١(
 .٥٤ اإلحتاف للبناء ص،١١٦، إيضاح الرموز ص٧٢، امليرس ملحمد خاروف ص٢٥٣املبهج ص )٢(
 .٣٩، ٣٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٣(
 .٨٨إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .١٦٥إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ٩٥إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(



 

األعمشة ءراق أصول  ٣٩٣

 
ذا كانـت متحركـة بـني  إ؛مديةو واو أ  مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف 

﴿ :قــرأنــه أال إ ،متحــركني   ﴾ ]٧٥:آل عمــران[ ﴿   ﴾ ]ــشورى[و ]١٤٥:آل عمــران  ]٢٠:ال

﴿   ﴾]١١٥:النساء[﴿    ﴾ ]وكذلك  ،اهلاءبإسكان  ]١١٥:النساء﴿   ﴾]مع ]٥٢:النور 
 .كرس القاف

َقرأ َو َ َ﴿     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 

﴿ :قرأو     ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 

 

 . فإنه حيققهام كحفصمعت مهزتان يف أول كلمةإذا اجت
﴿ قرأإال أنه      ﴾ ]بتحقيق اهلمزة الثانية، ]٤٤:فصلت. 
ــرأ ــادة مهــزة ب وق ــتفهامزي  ﴿: يفاس   Η  ﴾ ]ــراف ــه[و ]١٢٣:األع ــشعراء[ و]٧١:ط ، ]٤٩:ال

﴿و    ﴾ ]و، ]٨١:األعراف﴿     ﴾]١١٣:األعراف[ ،﴿    ﴾ ]٢٨:العنكبوت[. 
﴿: أ الشنبوذي باالستفهام يفقرو            ﴾ ]وباإلخبار يف ، ]١٤:القلم﴿ ½ 

3  .]٦٦:مريم[ ﴾ 2 
﴿ الشنبوذيوقرأ     ﴾ ]ويف مهزة الوصل وجهان باالستفهام ]٨١:يونس: 

                                          
  .١١٢موز للقباقبي صإيضاح الرانظر  )١(
  .٥٠إحتاف فضالء البرش للبناء صانظر  )٢(
  .٦٣إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٣٠إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )٣(



 

راءة األعمشقأصول   ٣٩٤

﴿ التسهيل مثل. ٢  وهو املقدم اإلبدال.١     ﴾ . 

: 
 .فإنه حيققهام كحفص  يف كلمتنيٍ مهزتا قطع          إذا التقت

: 
إىل ختفيـف   مـال العـربا،ً مصمتاً جمهوراً بعيد املخرج شديداً حرفُملا كانت اهلمزة

ف ، وقرأ األعمش باإلبدال واحلذبالنقل وأ اهلمزة إما باإلبدال أو التسهيل أو باحلذف
ًوالتسهيل يف ألفاظ معينة، كام مهز ألفاظا ال هيمزها حفص َ َ هلمز املفرد هـو الـذي مل وا. َ

 .يالصق مثله 
∴ ﴿ بتسهيل اهلمزة يف َأ املطوعيَرَق   ﴾وله يف حرف املد التوسط وهو  حيث ورد ،

 .املقدم، أو القرص
 .حيث ورد ﴾´ ﴿ :ًة ياء يفمزاهلبدل أ

 ﴿ :ًواوا يف الشنبوذي اهلمزة أبدل  ﴾ ]٣٦:طه[. 

 وتـأخري اليـاء اً موضع الياء مع إبدال اهلمزة ألفـوجعلها يفتقديم اهلمزة  أ املطوعيرق
﴿وفتحها يف         ﴾] ٣١:الرعد[. 

 ﴿قرأ   ﴾  ] بحذف اهلمزة وضم اهلاء ]٣٠: التوبة  . 

                                          
 .٧٢إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٤٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .١٤٠ لسبط اخلياط ص ، املبهج يف القراءات٧٥اإلحتاف للبناء ص ،١٤٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(



 

األعمشة ءراق أصول  ٣٩٥

 ﴿ املطوعيقرأ  ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿  ﴾ ز الواومحيث وقع هب . 
َســــؤلك أ َ َ ْ ْبـدل ُ ْشـم(ِ َوكـاأل) ِ ْ َ َرض ائتيــاَ ِ ْ ِ ْ  

ـــتم ـــا أن ُواكـــرس وه ْ َ َ َ َْ ِ ـــهْْ ـــســـــهيل ل ُ بت َ ٍ ِ ِْ َ  
ْالــالء ســــهل َو َِّّ َ ْمــز(ِ ْوباليــا امهــز ) ِ ِ ْ َ َمحــا(َِ ِ(  

 

ــــىض( َم ـــــهم َو) َ ــــئهم ونبئـْــ ْأنب ُْ ِّ َ َُ ْ ِ ــــا(َ َحي َ(  
ـــــئال أع ـــــل ل ْوق ََ َّ ْ ُِ ــــــش أَ َمـــــــ ٌ ـــــهَ ُبدل َْ َ  

ـــامَو ـــزه ن ـــاب مه ــــي الب ـــه باقــــــ َعنْ َْ ُ َ َ ُُ ََ ِ ْ ِ  
 

 
 :نحـو ،)الزاي والسني والـصاد  (:ة وهيثالثالصفري  يف حروف ال:)إذ(ذال  دغمأ
﴿     ﴾،  ﴿       ﴾ ،﴿        ﴾.  

 ﴿ :نحو)جليما(يف حرف : )إذ(ذال  دغمفأ وزاد املطوعي  ﴾. 
َإذ أدغــــم الــ َ ْ َ يَمـْ ِ وغـري اجلــيم ُّكِّ ِْ َ َ ْحــل(َ َ(  

 

ــط  ـــفريها فق ْصــ َ َ َ ُ ِ ــى(َ َأت َλ ( ُواجلــيم ِْ ــل( َ ْط َ(  
 

الـسني والـذال والـضاد والظـاء والـزاي ( يف احلروف الثامنية وهـي :)قـد( دال أدغم
ــشني ــصاد وال ﴿:نحــو) واجلــيم وال    ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾، ﴿   

  ﴾،﴿       ﴾، ﴿     ﴾،﴿         ﴾، ﴿      ﴾. 
ْللُكـــل قـــد والتـــاء أدغمـــــــن  وهـــل َ َِّ َ ْ ْ ََ َِ َِ َّ ْ  

َبل تؤثـرون  ُْ ِ ُ ْحز(َ ْطـب(َو) ُ ْيف الطـا فقـط) ِ َ َ َّ ِ  
 

ــل  ْو ب َ ــىض( َ َم ــن ) َ ْلك ِ ـــونَ ٍبنُـ ــِ ــل( ْل َ ه ْجع َ َ(  
ـــهار  ــاب باإلظــ ِو الب َ ُ َ َْ ــم(ِْ ْش ــال شــطط) ِ ْب َ ََ ِ  

 

                                          
 .٤٧ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(
 .١٢٩، املبهج لسبط اخلياط ص ٤٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٨٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٥١ بيت رقممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حم)٣(
 .١٢٧، املبهج ص١٨٤  إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .٥٣ ،٥٢ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٥(



 

راءة األعمشقأصول   ٣٩٦

السني والثاء والصاد والزاي : ( وهياآلتيةيف احلروف الستة :  تاء التأنيث الساكنةأدغم
﴿ :نحـو) والظاء واجلـيم        ﴾،﴿      ﴾، ﴿         ﴾، 

﴿      ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾ . 

ــة يف الفــاء ﴿ : نحــووأدغــم البــاء املجزوم       ﴾ ]ــساء  ﴿ ،]٧٤:الن   

  ﴾ ]٥:الرعد[، ﴿      ﴾ ]٦٣:اإلرساء[، ﴿        ﴾ ]٩٧:طه[، ﴿   

       ﴾ ]١١:احلجرات[ . 

﴿ : منء يف امليموأدغم البا     ﴾]٢٨٤:البقرة[  . 

﴿ :يف الثاء يف وأدغم الدال    ﴾ ]١٤٥: عمرانآل[ . 

﴿ : منوأدغم الدال يف الذال      ﴾]١:مريم[ .  

﴿  يفدغم الذال يف التاءأ  ﴾و ﴿      ﴾و ﴿   ﴾ كيف وقعت. 

﴿ : منالتاءوأدغم الثاء يف      ﴾ و﴿ ﴾ كيف جاء . 

                                          
 .٤١، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٨٥، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٢٩املبهج ص)١(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٨،إيضاح الرموز للقباقبي ص١٢٤بط اخلياط ص املبهج لس)٢(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٨،إيضاح الرموز للقباقبي ص١٣٦، املبهج ص٤٦٢ ص ١املستنري ج )٣(
 .١٣٦، املبهج ص٤٣، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .وما بعدها١٢٥، املبهج ص٤٤إحتاف الفضالء للبناء ص ١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .١٢٥، املبهج ص٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(



 

األعمشة ءراق أصول  ٣٩٧

﴿ : بال غنة نحوً كامالاًغامد النون أو التنوين يف الواو والياء إاملطوعيأدغم      

   ﴾ ،﴿    ﴾. 

﴿يف  اإلدغام واإلظهار :وجهانله اول      ﴾ ]٤٢:هود[ . 
﴿ :مليم يفوأظهر املطوعي النون عند ا ﴾ ]١:القصص[ و]١:الشعراء[. 

ُبــا اجلــزم يلـــــــهث مــن يــرد  أورثتمــوا َ َُ ْ ْ ْ ِْ ُ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ  
ـــذت  ــع عـــ ــذهتا م ــم ويف نب ُهل َْ ُّْ َُ َ َْ َِ ُ ــن( َ ْف َ(  

ـــب ســوى  َواركـ ْ َِ َ ــ( ْ ًفت َويــس ) ى َ َ ــر( َ ْأث ِ ُ(  
ِطـَـــــــس مـــ ْشـــم( ٍيم َ ْوغنـّــة ســـقط) ِ ٌَ َ  

َوأ ــــــهرن ثالْظَ َـــــــ َ ْ َ ـــــِ ـــــمَث ْة رابعه َُ ُ ِ ٌ  
ــــُكَيَ سْنَأ ــــــــ ِون م ـــهُ ـــرىض مي ْنكم م َ ِ َ ْ َ ُ  
ــــــذَك َاك أَــــــ َزوَ ـــــْ ـــــَالَا ثًاج َة وَث   ِيفً

 

صــــاداَل ـــــثت واختــــذت  ًبـــــ َ َُ ُّْ َ َّ ــــواِ ُ أدغم َ ْ َ  
ــــيى ـــه حيــــ ـــالم مع ـــرا ب َو ال ُ ْ ََ َ ٍَّ َ ِλـــسن ْ ال احل َ َ ْ َ  

ــــدا( ـــون ) ًمـَـ ٍويف ن ُ ِ ـــفاه( َ ًش َ ـــاعترب) (اِ ْف ِ َ ْ َ(  
ــــــط يف  ـــــــطوعيهم فق ــــــدى مـــ ْوي ل َ َ ّ َْ ُِّ ِّ ْ َِ َ  

ـــ( ًفت َوأ) ى َ ـــم خَ َدغ ْ ِ ــــْ َـــــة سَسْم ـــهمٌ ْادس ُُ ِ  
َســـــنني مـــــع يومئـــــذ ثم ََ ٍ ِ ِ َِ ْ ْانيــــــــــــــهـَ َ  

ًجاجــــَث ــــضَأا َّ ًي ة قفــــيَا الْ ـــــنَّ ِ بغـــــــ ٍُ ُ ِ  
 

                                          
 .٤٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
، قال املتـويل لـه ١٣٦هج ص، املب٤٣، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٨٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(

 .١٧اإلدغام انظر موارد الربرة ص
 .٤٤٥، املبهج ص٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .٦٠ ،٥٤ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٤(



 

راءة األعمشقأصول   ٣٩٨

 
  :إدغام املتامثلني الكبري .١ :وهو عىل أقسام

                                          
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل ،تحركهو إدغام حرف متحرك بـحرف م   )١(

﴿:نحو ًالتقاء املدغم باملدغم خطا فدخل. ١     ﴾ ]نحو وال متنع الصلة، وخرج]٣٧:بقرةال :﴿   
   ﴾ ]فتظهر من أجل وجود األلف خطا ]٥٠:عنكبوتال. 

﴿فدخل أن يكون املدغم فيه أكثر من حرف إذا كان يف كلمة. ٢  ﴾ وخرج ،﴿    ﴾. 
 :موانع اإلدغام الكبري

ًأن يكون احلرف األول تاء ضمري سواء كان متكلام نحو.١ ً:﴿           ﴾ ]أو خماطبا ]٤٠:النبأ ،ً
﴿ :نحو          ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
 .ً احلرف األول مشددا يكونأن.٢

﴿: نحو          ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ،﴿ Û Ü﴾  ]٤٨:رمالق[ ،﴿ U V﴾  ]٣٩:احلجر[. 
 .ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن.٣

﴿:       نحو          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿     ﴾.  

﴿ النون املخفاة قبل احلرف املدغم كام يف كونت أن .٤           ﴾ ]٢٣:نلقام[. 

﴿:حذف حرف العلة بسبب اجلزم نحو.٥       ﴾ ]أصـلها يبتغـي غـري، و]٨٥:آل عمـران ﴿   
  ﴾ ]أصلها خيلو لكم، ]٩:يوسف ﴿         ﴾ ]أصلها يكون كاذبا]٢٨:غافر ً. 

﴿: نحو) آل(قلة احلروف ومصريه إىل حرف واحد  يف .٦       ﴾ ]٦١:راحلج[. 
﴿:نحو) هو(إدغام الواو يف .٧     ﴾ ]فـال وعلة املظهرين أن الواو حـرف مـد ]٢٤٩:البقـرة 

 .يدغم 
﴿ يف احلرف األول مهزة أصلأن يكون.٨       ﴾]ًيف حال إبدال اهلمزة ياء وصال ]٤:الطالق ً. 

، مفـردة ٣٠ف فضالء البرش للبنـاء ص، إحتا٩٦إيضاح الرموز للقباقبي صللمزيد من التفاصيل انظر 
 . ١٩٥ابن حميصن ص 



 

األعمشة ءراق أصول  ٣٩٩

 ﴾p﴿ :حيثام ورد نحوإذا التقيا يف كلمة غم املطوعي املتامثلني أد :يف كلمة. أ
 ،]١٣٩:البقرة[ ﴾ x ﴿ ،]٤٨:الطور[  ﴾Õ ﴿و ،]٤٢:املدثر [﴾ é ﴿ و،]٢٠٠:البقرة[
﴿ g ﴾ ]٣٥:التوبة[ ،﴿ m ﴾ ]١٤:فاطر[.    

ًأدغم املطوعي املتامثلني حيثام وقع، وقد وقع يف سـبعة عـرش حرفـا : يف كلمتني.ب
ـــي ــــ،و،يب: (ه ـــو) ،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ، ف، ق، ك، ل، م،ن،ه ﴿: نح    

    ﴾ ]ـــرة ﴿، ]٢٠:البق             ﴾ ]ـــدة ﴿، ]١٠٦:املائ         ﴾ 
﴿، ]١٩١:البقرة[      ﴾ ]٢٣٥:البقرة[ ،﴿    ﴾ ]١٨٥:البقرة[،﴿     

   ﴾ ]٤-٣:الفاحتة[ ،﴿            ﴾ ]٢:البقرة[. 
 .]٩٤:الواقعة[ ﴾ { | ﴿: أدغم املطوعي

 ،]٢٧:األنعـام[ ﴾ ï ð ñ ﴿: أدغم الشنبوذي البـاء يف البـاء مـن املتامثلـني نحـو
﴿X  Y ﴾ ]٥٦:يوسف[. 

خفـى املـيم ، وأ]٢٨٤:البقـرة[ ﴾ _̂  [ ﴿ :الباء يف امليم نحو أدغم الشنبوذي
 .]٥٣:األنعام[  ﴾0 / ﴿ :عند الباء بغنة نحو

                                          
 إذ ،﴾ À ﴾ ، ﴿ - ﴾ ،﴿ ¹ ﴿  نحووال، ]٥٩:الصافات[  ﴾K ﴿ :وال يدغم التاء يف التاء نحو)١(

  .١٠٨إيضاح الرموز للقباقبي صانظر ال جتيزه اللغة 
  .١٠٨إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )٢(
  .١٠٨إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )٣(
  .١٠٨إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )٤(



 

راءة األعمشقأصول   ٤٠٠

 » ﴿ الشنبوذي قرأ  ﴾ ]دون روم ً كامالاً النون يف النون إدغامدغمبإ ]١١:يوسف 
  .وال إشامم

 » ﴿ املطوعي وقرأها  ﴾ باإلظهـار املحـض فينطـق بنـونني األوىل مـضمومة 
 .والثانية مفتوحة

ْأد ـــم يفَ َغ ـــَ ــــيزيدَ الب ِاب الــــ ِ َ ْ ـــأيبِ َي ك َ  
َواال ِه يف إَ ـــه املـِـــــــثلني ْدُ ِغام َ ْ ْ ِ ْحـــم ( ِ ُ(  

َوالبــا ببــا  َ َشــفا(َِ ِمناسك) َ َم ومـــاــــــكَُّ َْ  
ــضم ــاء ال ــع ت ــك م ِحيزن َّ ُ َِ َ ْ َ ــسجـــــالَْ َري م َ ْ ُ ِ  

َأحتَو ُ َّاجــــــونا َ ـــَف( ُّ ْطـــب) (ى ًت َأدغـــام) ِ َ ْ َ  
َهــذ ِّا وواىل الـمـــــــك يف َ َ ْ َ َ َقــرب عـــىلَ َ ٍ ْ ُ  

ــــطأه ويف ـــرج شــــ ـــذا أخ ـــف ك َخل ُ ََ ْ َ َْ ََ ْ َُ ٍ  
َكــــذ ـــــمطوعيَ ِاك يف تــــصـــــــلية ال ِّ َ َّْ ْ ُُ ِ َ َْ  

ـــع إ ــــت م ِوزد وعظـــ َ َ ْ ََ َ ْ َ ـــِ َطب ـــى(ٍاق ْ َمت َ(  
ــــال َوابــــن حميـــــــــــصن بإظهــــار ت َْ ٍ َ ُ ْ َِ ٍ ِ َ ُ  

 

ـــَع َرو عـــْم َ اخلـــالَىلٍ َف  فِ ـــصِ ِافـْــــــهم ت ُ ْ   ِبَ
ْطـــب( ْفـــز) (ِ ُجيـــده(َو) ُ ُ َذا األِإ) ِ ْ ــــمَ ْول ضـ ُ ُ ّ  

َسلك ــــكَُّ ـــز(ُم ـــ ْف ــــَط) (ُ ْوزد ) اًبـِّي ـــا( َِ   )َِمح
ـــب(َو ْط ــــة ) ِ ـــثيل كلمـَـــ ٍبم ِ ِْ ْْ َ ـــالِ ـــا ت َال الت ََ َّ  

ُويف بأعـــــــي َْ َ ــــــِ ٍا بطـــــورـنَّ ُ ــــــُهـنَْع ِ   اـَم
َقـــــاف بَكـــــاف إن بكــــــــــــلمة بـــــال ْ َِ ِ ٍِ ِ ٍ ٍَ  

ْمــيم ببــاء مــع يعـــــــذب مــن  ْ َ ُ َْ َِّ ٍٍ   )ِفي ُشــ( ِ
ـــذا بب َك ِ َ ـــاب ِاقَ ــــي الب ِـــ َ ـــل( ْ ٌفاض ـــي) َِ ْيع ِ َ  

ــا  ــضاد يف الط َّو الـ ُ ــز( ََّ ْم ــا ) ِ َّويف الت َفاثبتــا(َ ُ ْ َ(  
ِمج ــع مــا فيــه اخـــــــتالف ابــن العــالَ َي َْ ْ َِ ُ ِ ِْ َ  

 

                                          
  .٣٧إحتاف فضالء البرش للبناء صانظر  )١(
 .٣٧-٢٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٢(
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 أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف مـن اليـاء، فيـتلفظ القـارئ بـاأللف :اإلمالة

ُلة متوسطة بني األلف والياء،  وجعلت مصطلح ضـبطها نقطـة سـوداء مـسدودة بحا ْ َ َ
 .مع تعريته من احلركة) •(الوسط حتت احلرف 

ً ألف متطرفة منقلبة عن ياء أصلية وصالَّلَ كُاألعمش َأمال ٍ ٍ ٍ كيفام جاءت يف ا، ً ووقفٍٍ
Ÿ﴿ :نحو، اسم   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾نحو،  أو فعل: ﴿�﴾ ،﴿⊕ ﴾ ،
﴿⁄   ﴾ ،﴿∨ ﴾ ،ويف األفعـال بإسـناد ، وتعرف ذوات الياء يف األسـامء بالتثنيـة

 ومتـى ظهـرت ،مالـةفمتى ظهرت الياء جازت اإل، الفعل إىل تاء املتكلم أو املخاطب
 .الواو امتنعت

حد احلروف أو زيد عليه أ،  وزيد عليه حرف أو أكثراًأمال كل فعل ثالثي كان واوي
﴿ : نحــوبــسبب تلــك الزيــادة اًالزائــدة فــصار يائيــ   ﴾ ،﴿9   ﴾ ،﴿   ﴾ ،

﴿9  ﴾ ،﴿Ÿ   ﴾ ،﴿9    ﴾. 

™﴿ : من الواوي ما كان مكسور األول ومضمومه وهومالأو  ﴾ ،﴿   ﴾ ،

﴿9   ﴾ ، وكذا﴿ Š  ﴾ كيف وقع و﴿  ÿ ﴾ ]٢٣:رساءإلا[.  

                                          
 .١٠٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
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َفعىل(أمال ألفات التأنيث املقصورة عىل وزن  أم ،  أم مكـسورهتا،مـضمومة الفـاء) ْ
ــو ــا نح ﴿ :مفتوحته    ﴾ ،﴿∼   ﴾ ،﴿ƒ ﴾ ،﴿Ÿ  ﴾ ،﴿  ﴾ ،

7﴿ :ويتبعها لفظ ﴾ ،﴿5 ﴾ ،﴿& ﴾. 

∧﴿ هاو مــضمومتأمفتوحــة الفــاء )  فعــاىل (وكــذلك مــا كــان عــىل وزن   ﴾ ،

﴿≤  ﴾ ،﴿≤  ﴾ ،﴿ √  ﴾. 

ــو ــاء نح ــصحف ي ــمت يف امل ــة رس ــف متطرف ــل أل ــال ك �﴿ :ًأم ﴾،﴿ ⇓ ﴾ 
5﴿ ،)اإلســـــــتفهامية( ﴾، ﴿9 ﴾ ، ﴿⊃    ﴾ ،﴿�    ﴾ ،﴿�    ﴾ ،

﴿:واستثنى من ذلك مخس كلامت هي  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ؛
 .تفاق عىل فتحهنلإل

 :نحوووقعت بعد راء ً رسمت يف املصحف ياء  أصلها ياء أوأمال كل ألف
﴿≤﴾، ﴿⁄  ﴾ ،﴿⁄  ﴾، ﴿⁄  ﴾، ﴿≤  ﴾ ،﴿⁄ ﴾ ،
﴿⁄ ﴾. 

، ةالقيامـ، ارجعـامل، الـنجم، طـه( :حدى عرشة سورة هـيإي آواخر ألفات أمال أ
 .)العلق، الضحى، الليلعىل، الشمس، األ، عبس، النازعات

 : نـحوً مطلقااأللفات املبدلة من التنوين، و﴾n ،&، 6 ،F ﴿: استثني من ذلك

﴿   ﴿﴾   ﴾وما اليقبل اإلمالة بحال ،. 
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﴿: أمال الفعل املايض الثالثي إذا كانت األلف عني الكلمة يف عرشة أفعـال هـي ©﴾ ،
﴿ –﴾ ،﴿ ⁄﴾ ،﴿ƒ﴾ ،﴿� ﴾ ،﴿�﴾ ،﴿≡﴾ ،﴿∂﴾ ،﴿š﴾ ،
﴿ƒ﴾ويستثنى منه،  حيث جاءت :﴿  ﴾]٦٣:ص[و] ١٠:باحزاإل[. 

﴿ مالأ  –﴾ ]٢٣:مريم[. 
 .≡﴾﴿:من حروف فواتح السور نحو) حي طهر(أمال حروف 

﴿ يف كلمة  واأللفاهلمزةو  الراءال فتحةأم Κ…⁄﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 
 – اللتقاء الـساكنني–وحيذف األلففيميل فتحة الراء فقط وإذا وقع بعدها ساكن 

 .واأللفميل فتحة الراء واهلمزة يف اًفما وقوأ.وتبقى اهلمزة مفتوحة
⁄﴿  الراء يفأمال   ﴾حيث وقع . 

 ﴿ الراء يفمالأ ≤﴾ ]٦١:شعراءال[. 
 .]٥١:فصلت[ ،]٨٣:رساءاإل[ ﴾0⇓ ﴿ة يف املطوعي النون واهلمزمالأ
 ﴿ املطوعي مالأ ∝   ﴾ ]١٠٢:بقرةال[. 

 :اهمنكلامت بالفتح يف  قرأ األعمشو

﴿﴾و، كيف وقعت ﴿﴾و، كيف وقع ﴿ + ، A﴾حيـث وقعـا ، 
 .]٢١:اجلاثية[﴾¾﴿ و]١٦٢:األنعام[ ﴾§ ﴿  حيث وقع،﴾9﴿و

                                          
 . مريمعدا اهلاء يف فاحتة)١(
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ٍوأمال كلامت غري ما سب  . ق واستثنى أخرى، وجتد تفاصيل ذلك يف فرش احلروفَ

 : تنبيـــــهات

  .أن اإلدغام ال يمنع اإلمالةًعلام ب،  فالوقف عليه كذلكًلل وصالُميل أو قُكل ما أ.١
سـقطت األلـف ألجلـه امتنعـت و سـاكن  أوتنـوين وإذا وقع بعد األلف املاملة.٢

 . بالوقف عادت، فإذا زال ذلك املانعًوالتقليل وصالاإلمالة 
 . تعاىلسأذكره يف الفرش يف مكانه إن شاء اهللامل أذكره هنا وما 

ـــار ل ـــوار قه ِب ٍ َِّ َعمَالََ ـــتحنْ ــــش اف ْــــــ َ َ ْ ِ  
َأج َـــــــاءهَ َه أَا لــَ ْطــب ( َاء َضــُ َكــذ) ِ   اَ
ْتــو َاة عــن حيَرَ َ َعـــــــمَأَى وَيــَ ْش أمــلْ ِ َ ٍ  

ـــ َراه ـــِاتَوَا فـــَ َح ك ــــمَذٍ ْا هــــــ َز رَ   λىَأُ
َاب رَبــَو ِــــر ســْسَا كـــَ َى اجلـــار قـــرَوٍ َ   اِ
ـــَو ــــيف ك َكـــ ْين حيِرِافََ َ ـــَ ـــفْاخَى وَي ْتل ِ ُ  

 

ــــَعَو ــــعنْ ـــــك ض َه آتيـــــ ُِ َ ــــجعنًافِ ْا أض َ ِ ْ َ  
ــ ــع ن ــارين م ُض ْ ََ ِّ ـــهاَ ــأى افتحـ َون ن ْ َ َْ َ ــذى( ِ َش َλ(  

ِي هـــــذِيدِزَلـــــــــــيِلَو َه أَ ْ نقـــــلλىَمـــــْعِ ِ ُ  
َمــــع أ ْ َلــــــــــفَ َات بِ َد رْعــــٍ َاء قــــد رَ ْ َ   λىَأٍ

ـــَو ـــع ًالْص ْ وم َالعماََ ْ ــــش فَ ِـــ ـــِ ـــرراـَيم َا ك ِّ ُ  
َاس و النَِّيف َــــــح عَتْافِ َنـه غـْ ْا وصـفَ مـَْريُ ِ ُ  

 

 
ًبحذف هاء السكت وصال وأثبتها وقفا يف الكلامت اآلتيةألعمش اقرأ  ً: 

﴿    ﴾]٢٥٩:البقرة[و﴿   ﴾]٩٠:األنعام[و ﴿    ﴾] ١٠:القارعة[. 

                                          
 .٦٦-٦١ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(
 .٥٣٦، ٣٣٩، ٢٩٧املبهج للسبط ص ،١٤٠، اإلحتاف للبناء ص٢٤٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
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﴿ املطوعي يف ووقف          ﴾ ]و]٨٢:القـصص ﴿      ﴾ ياء ويبتـدئ بــ عىل ال
 .كأن 

ــرأ األعمــش  ﴿ق         ﴾  ]ــل ــالم ب :]٢٥:النم ــف ال ــه -تخفي  حــرف تنبي
ف واملنادى حمـذ وجيوز الوقف عليها، ثم ياء النداء وجيوز الوقف عليها، و-واستفتاح

( تقديره يا هؤالء، ثم فعل أمر     ( ،وإذا وقف عىل ويبتدئ هبا بالضم) ( ابتدأ ،
(بياء        (اللتقاء الساكننيًويتصل حرف الياء بالسني وصال . 

﴿َّوللمطوعي وجه آخر باهلاء بدل اهلمزة مع تشديد الالم    ﴾ . 
ْهــــي ِات قــف بَهَ ْ ِ ْجــد( ِاء َاهلــَ ْفــز(َو) ُ َبتــا) ُ ِ  

َصـــل ي ْ ـــِ ه دَسَت ُـــــنَّ َون هـــْ ْ للحـــسنَا الَ َ ِ  
ـــــســَ َـــــابيه وِح ْ ـــــَمِ َالي ـــــلِ ْه س ُ   َْهيِانَطْ

َاد حِزَو َفهْــــــذَ َا لــدى الوَ َ   )َالَفــ( ِف ِقــَ
 

ـــ َان وَف ـــَرٍ َاق م ُع يٍ ـــنَْ ــــاد الي َــــ ـــى ( ا ِ َمت َ(  
ـــ ــــده الَتْا اقَذَك َــ ْ ْجـــد(  ِ ـــه )ُ ْ كتابي ِ ـــنَن( ِ ْم َ(  

َلــــه ف ــــَُ َط وَق ْى ماهيــــهَيْ يـَــــــــــحُْريَغــــْ ِ َ  
ِوقـــف ب ْ ِ ــَ ــك َك َاف وي َ ْفــز( ٍ َطــال( َاليــا َو) ُ َ(         

  

 : 
تـدل عـىل املـتكلم و  عن أصول الكلمة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء وعالمتها،تتصل باالسم والفعل واحلرف
(فتقول يف   ( :َّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ

                                          
 .١٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
 .٤٤٩املبهج للسبط ص ،٤٢٧، اإلحتاف للبناء ص٥٧١ الرموز للقباقبي ص إيضاح)٢(
 .٧١-٦٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٣(
 .١٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٤(
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﴿ سكن الياء من كلمةأ  ﴾ حيث وقعت. 
﴿ أسكن الياء يف كلمتي  ﴾]و ]٢٨:املائدة﴿   ﴾ ]١١٦:املائدة[. 

¯﴿ أسكن ياء    ﴾  باملد املنفصلاإلتيانمع (حيث وقع (. 

ـــكنها و ـــس ـــادىإذا كان ـــدها و ت يف املن ـــف بع  ﴿:يفالم التعري     x﴾  

﴿ ،]٥٦:العنكبوت[     x﴾  ]٥٣:الزمر[. 

ــانســكنها و ــدها  إذا ك ــف بع ﴿ :يفالم التعري      ﴾ ]ــراهيم ﴿ ، ]٣١:إب    

   ﴾ ]٤١:ص[، ﴿   ﴾ ]٣٨:الزمر[، ﴿    ﴾ ]٢٨:امللك[. 
﴿ :وأسكن الياء يف   ﴾] ٢٨:نوح[ و]٢٦:احلج[ و]١٢٥:بقرةال[، ﴿  ﴾حيث وقعت،  

﴿ ﴾ ـــراهيم[ يف ـــه[و ]٢٢:إب ـــس[ و]٢٠:النمـــل[ و]١٨:ط ـــافرون[و]٦٩ ،٢٣:ص[و ]٢٢:ي  ،]٦:الك
﴿ ﴾ ]٧٩:األنعام[و ]٢٠:آل عمران[. 
 ﴿ :ا املطوعي يفَهنََّكَسَو   ﴾ ]٢٥٨:البقـرة[، ﴿       ﴾ ]٤٠:آل عمـران[، 
﴿     ﴾ ]٣٣:األعــراف[، ﴿    ﴾ ]١٤٦:األعــراف[ ، ﴿      ﴾ 

﴿ ،]٣٠:مــريم[    ﴾ ]١٠٥:األنبيــاء[،﴿      ﴾ ]١٣:ســبأ[ ، 
﴿     ﴾ ]٢٧:سبأ[. 

﴿ :وفتح الشنبوذي الياء يف     ﴾ ]١٢٤:البقرة[. 
ــَقَو ْل مهــْب َ ْز القطــَ َ َع أِ ـــكن للْسِ ْـــ ِ ــِْ   ْنَسَح
َابــــن حميـــــــــــصن كَو ٍ ِ َ ُ َبــــزي خــــالُ َ ٍّ َِّ  

ِـــــــــــرس يلَيَ وَّالِإ ْ َ معــــــي أِّ ِ ْافتحنَ فــــــْوَ َ َ ْ  
َم مـَـــــــــــع وُاكـــــَرَ أِينِإ ْ ـــــي كـــــالِكَلْ َنِّ ِ  
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ُتأمـــــــرَو ُ ْ ِعـــوينْوين ادَ ْي فطـــرنِنـــدِ عُ َ ََ  
ِني يفَتِــــــــــريَِخ األِّينِإ ــــُ العِ ــــ ِودُق   ْنَع
ـــق َافَو ــز( َــــ ْح ــِبَْن األَال) ُ ــَي َا كــذَبَا س   اَ
َيب مـــــع آيـــــَرَي وِدْـــــــــــهَع َ   ِيفَ وِايتَِّ
ـــنِِّيفَو ــ الـ َجــاد(ْح َتْدا اف ــ) َ ْاخللِب ــي( ِف ُ ِفن ُ(  

ْالبـــــــينات فاســكنن  ِّ ْ ٌحــرب(ُ ْمهـــر) (َ ََ(  
ْطب( ُّحسـبي املكـي) ِ َ   )َجـال(  واألخـرى َ

ـــاب بـــاخلالف ـــه باقـــــــــي الب ِوعن ِ ِ ُ  
ِوعند مهـز الوصـــل  ِ ْفـز (َ ْأخـي سـَكن) ُ َ  

ْومـــع ســــــــوى مهـــز لـــه فـــافتح ويل ُ ٍْ ِ َ  
ْويف رصاطــي اشـــرح يل افــتحن  َْ   )ِحجــا( ِ

ًويف أخــــي معـــــ َ ونفـــــــــــيس أوالاَ َّ  
 

ـــن وْاسَف َك ْ ــَتْي افــِرْجــَأِ َح ل َه وْ ْفــن(ُح ْتَفــُ َ(  
ــــند الَو َعـــ َ ْم العـــرِ ُ ِف لِ ـــَلمِ ْكنَنْي اســـكِّ ِ  
ــــــن الُهَ وِينَادَرَأ َـــ ـــــِ ذَّ َشـــــذ(ْح َتْي اف   )اَ

ِاين الكَآتـــ َاب عَــــــــــتَ ْه افــــنْـــَ ِح تفــــَتُ َ   يْ
ــــتَو ِنعمــــــ َِ ـــَّي الْ ـــِت ـــِزَي ف ـــع ج َد م ْ   ِينَاءَْ

ــــــذين  ـــــــني أروين ال َبلغــــــ ََ ُ ــــــر( َ ْم َ(  
ــــــذين أوال ـــــــركائي ال ــــــع شـــــــ َّم َ َّْ َ  
ِكمــــــــــــسني بــــــاحلجر واألعــــــراف ِْ َ ِ َّ  

ْمـــز( َقــــومي وبعـــدي  ْوغـــري ذي حـــسن) ِ ََ َ  
ي بإســــكان جــــيل َديــــن وللمــــــــــكِّ ٍ ِِ  

ًو هكــــذا قومــــــــــي  لــــيال   َ عنــــهُ جــــاَ
ـــد َل ــــَ ـــود فتحــــ ُى العق َحـــصال( َّهن ُِ ِّ ُ(  

 

:   

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،

 ﴿: يفاً ووقفً وصالهاأثبت      ﴾ ]٣٦:النمل[. 

﴿ :ًال وقفا يفًوأثبتها وصال     ﴾]٤٠:إبراهيم[. 

                                          
 .٨٦-٧٣ بيت رقم ربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األ )١(
 .١٥٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٥٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(



 

راءة األعمشقأصول   ٤٠٨

﴿ :يفحذف الياء      ﴾ ]اً ووقفًوصال ]٣٦:النمل. 
 .سأذكره يف الفرش يف مكانه إن شاء اهللا ياء اإلضافة والياء الزائدة منمل أذكره هنا وما 

ـــداع  ــدع الـــ ــت ي ِأثب َّ ْ َُ َ َ ــز(َ ْم ــع) ِ ــاء م ْدع ِ  
ُواثبـــــــتهام  ْ ًحـــال(ِ َّوحـــذفهن ) ُ ْفـــن( َُ َ(  

ـــو ِواتبع ـــه َّ ــــرف حالي ِن زخــــ ٍ َِ ـــج(ُ ْف َ(  
َثــم اليزيــــــــدي كــأيب عمــرو ســوا ٍَّ َ  
ْبـــرش عــــــــــبادي يتقـــي يرتـــع هلـــم ْ ََ َّ ِّْ  

 

ـــــال ـــــ ــــانن وصـْ ــــرمن أه ًأك َ ِ َِ َ ْمجــــع (ْ َ(  
ْحـــز( ِآتـــان  ْبالـــــــــواد عنـــه أثبـــتن) ُ َُ ِ ِ  

ــــل  ـــال الوصـ ِو يف رءوس اآلي ح َِ َ ِ ـــج(ُ ْح َ(  
َفـــيام علــــــــيه ذلـــك البـــا َ ِ ْب احتـــوىَ ُ  

ُفاحــــــــذف وقـــد متـــت هنـــا أصـــوهلم ْ ْ ْ  
 

 

                                          
 .٩١-٨٧ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(



 

األعمشة ءراق أصول  ٤٠٩

 
 :لألعمش وجهان للوقف عىل الكلمة التي فيها مهز

 .األول بالتحقيق كحفص
 . والثاين بالتخفيف كحمزة

ًفإذا وقف كحمزة  فإنه يغري اهلمز يف تلك الكلمة إذا كان متوسطا أو متطرفـا ، أمـا إذا  ً
 .  أوهلا فليس له فيه إال التحقيقوقع يف

 ، أو حذفـه ، أو إبدالـه ، أو نقـل تـسهيله بـني بـني): التخفيف(ونعني بتغيري اهلمز 
ِحركته إىل الساكن قبله بعد حذفه وله عند الوقف عىل اهلمز مذهبان  ِ ْ ََ ْ َ ُ َْ َ: 

  :)القيايس(املذهب الترصيفي : ًأوال

 :وينقسم اهلمز إىل قسمني ساكن و متحرك
 :، وهو مخسة أنواع اهلمز الساكن-أ

﴿:  ساكن متوسط بنفسه نحو -١   ﴾ و﴿    ﴾و ﴿   ﴾ و﴿      ﴾. 

﴿:  ساكن متوسط بحرف زائد نحو -٢   ﴾.  

﴿: نحو   ساكن متوسط بكلمة-٣         ﴾،﴿         ﴾،﴿ ¼  »﴾. 
                                          

ني اهلمز واأللف، واملكسور بني اهلمز والياء، واملضموم بني اهلمز  أي بني اهلمز وحركته فاملفتوح يسهل ب)١(
 .والواو



 

راءة األعمشقأصول   ٤١٠

﴿: نحو  ف الزم السكون ساكن متطر-٤   ﴾ ،﴿ }﴾. 

i﴿: نحو  السكون  ساكن متطرف عارض-٥  h﴾ ،﴿ ¿﴾ ،﴿)  (  ﴾ . 
 .إبدال اهلمز حال الوقف حرف مد من جنس حركة ما قبلها :وحكمه

﴿ :ويبدل اهلمزة ياء يف     ﴾]و، ]٣٣:البقرة﴿      ﴾ ]وجيـوز   ،]٢٨:القمر[ ،]٥١:احلجر
 .ًاء الضم عمال باألصل أو الكرس ملناسبة الياءمعه يف اهل

﴿ويف    ﴾]و ]٧٤:مريم﴿     ﴾ كيف وقع و ﴿  ﴾ سواء كان معرفا أم منكرا أم ً ًً
﴿ :ًمضافا نحو    ﴾له وجهان : 

﴿اإلبدال مع اإلظهار. ١  ﴾ ،﴿   ﴾. 
﴿امه فيام بعدهأو إبداله من نوع حركة ما قبله وإدغ. ٢  ﴾ ،﴿   ﴾. 
 : وينقسم إىل قسمني اهلمز املتحرك  -ب
 . متحرك وما قبله ساكن-أ

 . متحرك وما قبله متحرك-ب
 :أما املتحرك وما قبله ساكن فهو أربعة أنواع 

،  F ، J ، ± ﴿:متحرك وقبله ساكن غري األلف أو الواو أو الياء نحو.١
¯، D ،   L ،  ،   ،  ،  ﴾. 

 .حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الساكن قبلها: ًوحكمه وقفا 
X ،§ ﴿ :متحرك متوسط وقبله ألف نحو.٢  ، 0    ،~  ، n﴾ . 



 

األعمشة ءراق أصول  ٤١١

 . أو القرصاملد :وجهان األلف ويفالتخفيف بالتسهيل بني بني : وحكمه 
¡،¢ ﴿ :ن نحو متحرك وقبله الواو أوالياء الزائدتا.٣  ، ¢  ، L ﴾ . 

: (وحكمه إبدال اهلمز حرف مد من جنس ما قبله وإدغام أول املثلني يف الثاين  .( 
¨،  :﴿ Yمتحرك وقبله الواو أوالياء األصليتان.٤  ، $،  Æ ،§  ﴾ 

 :وله فيه وجهان
 .النقل حلركة اهلمزة إىل ما قبلها مع حذف اهلمزة .أ

 .قبله ثم إدغامه فيهاإلبدال من جنس ما .ب

 :أما املتحرك وما قبله متحرك  فهو 
k،H ﴿: مفتوح بعد ضم نحو.١  ، q ،   ،   ﴾ويبدل اهلمز واوا  ً. 
ª  ،½  ،Z﴿: مفتوح بعد كرس نحو.٢  . ً ويبدل اهلمز ياء  ﴾ 

 :   وفيه وجهان ﴾  P ،À ﴿:مكسور بعد ضم نحو.٣
     تسهيله بني اهلمزة والواو -أ

 .ً أبدله األخفش واوا خالصة- ب

 :  وفيه ثالثة أوجه﴾ ¼ ،I ﴿: مضموم بعد كرس نحو .٤
 .  تسهيله بني اهلمزة والواو- أ

 .    حذف مهزته وضم ما قبلها- ب

                                          
 .)السامء( والراجح املد عند تغيري اهلمز بالتسهيل، ويرجح القرص عند حذف اهلمزة كام يف )١(
 .يتغري املعنى  واألصلية إذا حذفت الواو أو الياء تغري املعنى، والزائدة إذا حذفت مل)٢(



 

راءة األعمشقأصول   ٤١٢

 . ً أبدله األخفش ياء- ج

´،¥ ﴿: مفتوح بعد فتح نحو .٥  .  وحكمه التسهيل بني اهلمزة واأللف﴾ 

¥، j ﴿: مكسور بعد كرس نحو .٦  . وحكمه التسهيل بني اهلمزة والياء ﴾ 

Æ، ﴿ :مكسور بعد فتح نحو .٧   ﴾ وحكمه التسهيل بني اهلمزة والياء . 

 . وحكمه التسهيل بني اهلمزة والواو ﴾# ،  . ﴿: مضموم بعد ضم نحو .٨

﴿: مضموم بعد فتح نحو .٩  ،   q﴾ وحكمه التسهيل بني اهلمزة والواو . 

  : زائدحرف بٌمسبوق  متوسط ٌحركمتٌمهز  
 : وفيه وجهان

 )    بالتسهيل أو اإلبدال( التخفيف -أ
 . التحقيق-ب

 :والزوائد يف القرآن تسعة وهي 
 .﴾ h ﴿: الالم.٣.﴾_ ﴿: ياء النداء.٢. ﴾° ﴿: هاء التنبيه.١

  .  ﴾a ﴿: اهلمزة نحو.٦. ﴾W ﴿: الواو نحو.٥.﴾ B ﴿: السني نحو .٤

 .  ﴾£ ﴿: الباء نحو .٩.﴾ Æ Ç ﴿: الكاف  نحو.٨.﴾Ñ ﴿: الفاء نحو.٧

 .﴾L ﴿: وكذلك أل التعريف نحو



 

األعمشة ءراق أصول  ٤١٣

 :  املذهب الرسمي:الثاين
يتبع يف الوقف عىل اهلمز يف الكلمة خط املصحف العثامين وقيد ذلك مجاعة من العلـامء 

 :برشط صحته يف العربية ، فكان يبدل اهلمزة بام صورت به 

 . ﴾2 ،� ﴿: نحو ًيبدهلا ألفاًفإن كانت صورهتا ألفا ف

 ﴿: ًوإن كانت واوا فواو نحو  ،   ﴾. 

:﴿: ًوإن كانت ياء فياء نحو  ، P﴾. 

﴿ :وما مل تكن صورهتا كذلك حيذفها ، نحو     ، /،،¥  ﴾ . 
 واعلم أنه تارة يوافق الرسم القياس وتارة خيالفه ويتعذر اتباع الرسم ، كام إذا كان قبل 

z﴿: أللف التي هي صورة اهلمزة ساكن نحوا  فإنه ال جيوز القراءة بـه ملخالفتـه  ﴾ 
 .ًالعربية وعدم صحته نقال

ـــه بالتحــــــــقيق أو كحمـــزة ِقـــف عنْ ِ َِ ََ ْ ْ َُ َ ِ َّ ِ ْ  
 

ـــ ــــف يف األول أي ْ واخللــــ َّ ُ ََ ِ َ ِ ُ ْ ـــتًضْ ِا أثب ِ ْ َ  
 

                                          
: قـال املتـويل ،٥٠ بيت رقـمعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد امل)١(

 : ُلإلعمش ثالثة مذاهب
 .         األول بالتحقيق

 .        والثاين بالتسهيل كحمزة من الشاطبية
 .       والثالث بالتسهيل كحمزة من الطيبة

 . ١٥ربة يف القراءات الزائدة عىل العرشة للمتويل لوحة انظر موارد الربرة عىل الفوائد املعت



 

راءة األعمشقأصول   ٤١٤

 عـىل اهلمـز املتطـرف، نوضـح ثالثـة األعمـشوقبل أن نبـدأ يف تبيـني أوجـه وقـف 
 : مصطلحات

 ،يف املفتوح بعد ألف، مثل)  :( 

 ، مع القرصاًإبدال اهلمزة ألف. ١                    . مع التوسطاًإبدال اهلمزة ألف. ٢  ، . 

 ، مع اإلشباعاًإبدال اهلمزة ألف. ٣ .  

يف املرفوع واملجرور بعد ألف ، مثل ) V  ،Ü( 

 : ثالثة اإلبدال أعاله باإلضافة إىل
  .تسهيل بروم مع القرص. ٥                               .تسهيل بروم مع اإلشباع.٤

 سبعة الرسم: ًثالثا
﴿  كام يف كلمة     ﴾ ]ذكورة   مكونة من مخـسة القيـاس املـاًوجه١٢فيها  ]٩٤:نعاماأل

  . ساكنة مع القرصاًإبدال اهلمزة واو. ١:          باإلضافة إىل سبعة الرسم وهياًسابق
  . ساكنة مع اإلشباعاًإبدال اهلمزة واو. ٣       . ساكنة مع التوسطاًإبدال اهلمزة واو. ٢
  . مضمومة مع القرص والروماًابدال اهلمزة واو. ٧.، الثالثة السابقة مع االشامم٦، ٥، ٤

                                          
ً إسكان اهلمز بسبب الوقف، ثم إبداله ألفا من جنس حركة ما قبله، فيجتمـع ألفـان، نحـذف أحـدمها )١(

اللتقاء الساكنني، فإذا كان املحذوف األلف األوىل ففي األلف الباقية القرص حركتني فقط، وإذا حذفنا 
وز القرص ألنه مد طبيعي فليس بعد املد مهز أو سكون، وجيوز اإلشباع لكـون حـرف األلف الثانية فيج

ًاملد بعده مهز أبدل ألفا ثم حذف، وجيوز التوسط قياسا عىل الوقف العارض للسكون  ِ ُ ً ُ. 



 

األعمشة ءراق أصول  ٤١٥

 
 : أذكرها هنا وال أذكرها يف اجلداول اًوقع يف ثالثني نوعقد و

﴿ نحو كلمة،  اهلمزة الساكنة بعد فتح:النوع األول  ﴾ ]و، ]١:العلق﴿ ﴾ ]٣٦: النجم[  
﴿و  ﴾ ]يه علف عند الوقألعمشففي هذا النوع وجه واحد ل، ]٣٣:الشورى ،

﴿:نحو ا،ًلفأبدال اهلمزة إوهو   ﴾.  
﴿ :نحو،  اهلمزة الساكنة بعد  كرس:النوع الثاين  ﴾ ]و]٤٩:احلجر ﴿   ﴾ ]١٠:الكهف[ ،

﴿: مديةًبدال اهلمزة ياء، إفيها وجه واحد   ﴾.  

﴿ : بعد فـتح وهـيًوصال  اهلمزة املفتوحة:النوع الثالث  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،
﴿و   ﴾ ،و﴿     ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿   ﴾ ، ففي هذا النـوع

﴿:اًوجه واحد وهو إبدال اهلمزة ألف  ﴾.   
﴿ :وهي كرس، بعد ًوصال املفتوحة اهلمزة :الرابع النوع  ﴾ ،و﴿     ﴾ ، ففي هذا

﴿:  مديةًع وجه واحد وهو إبدال اهلمزة ياءالنو  ﴾.  
  بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهـوًاهلمزة املفتوحة وصال : النوع اخلامس
﴿  ﴾ ]اهلمزة إىل الـساكن وهو نقل حركة ،  وجه واحداففيه، ]٢٥:النمـل

﴿ ،ثم تسكن الباء اهلمزة، حذفالصحيح قبلها و   ﴾. 

                                          
إحتاف  ،١٦٦إيضاح الرموز للقباقبي ص  وما بعدها،٣٤ انظر رفعة الدرجات يف قراءة محزة الزيات ص )١(

 .١٥٦، املبهج يف القراءات لسبط اخلياط ص ٨٩برش للبناء صفضالء ال



 

راءة األعمشقأصول   ٤١٦

﴿  كلمـة،كام يف سـاكن صـحيح بعـدً اهلمزة املكسورة وصـال:النوع السادس    ﴾ 
 :ففي هذا النوع وجهان، ]٢٤:نفالاأل[و ]١٠٢:البقرة[

ــذفها.١ ــا وح ــصحيح قبله ــساكن ال ــزة إىل ال ــة اهلم ــل حرك ــكاهنا ،  نق ــم إس ث
﴿:للوقف    ﴾. 

﴿:راءروم كرسة ال. ٢    ﴾. 
﴿ :وهـي كلمـة، صـحيح  بعد ساكنً اهلمزة املضمومة وصال:سابعالنوع ال  ﴾ ] آل

﴿  :وكلمــة، ]٩١:عمــران  ﴾ ]وكلمــة، ]٥:النحــل: ﴿   ﴾ ]ــأ   ]٣٤:عــبس[و] ٤٠:النب
﴿و  ﴾ ]وجهأففي هذا النوع ثالثة ، ]٤٤:احلجر: 
ثـم حـذفها وإسـكان الـصحيح ،  نقل ضمة اهلمزة إىل الساكن الـصحيح قبلهـا.١

﴿:للوقف  ﴾        . 
﴿: إشامم ضمته.٢   ﴾.        
﴿: رومها .٣  ﴾. 

﴿  :وهي، بعد فتح  ً اهلمزة املكسورة وصال:النوع الثامن   ﴾ ]ونحـو، ]٢٤٦:البقرة: 
﴿   ﴾ ]ـــأ  ﴿و، ]٢:النب  ﴾ ]ـــر ﴿، و]٢٦:احلج   ﴾ ]ـــشورى ﴿و، ]٤٧:ال  ﴾ 

 :يف هذا النوع وجهان ]٣:القصص[
﴿ا ً إبدال اهلمزة ألف.١  ﴾.   
 . وم كرسهتاريل اهلمزة مع تسه.٢



 

 :وهـو قولـه تعـاىل،  رسم عىل غري قيـاسمناث حرف واحد من النوع ال:النوع التاسع
﴿   ﴾ ]ففي هذا النوع أربعة اوجه ]٣٤:األنعام:  

﴿اًإبدال اهلمزة ألف.١  ﴾عىل القياس ،.    
 .وم، عىل القياسرتسهيل اهلمز مع ال .٢
﴿إسكاهنا للوقفثم   وإبداهلا ياء مكسورة.٣  ﴾عىل الرسم ،. 
﴿كرسبالروم  مع ال وإبداهلا ياء مكسورة.٤    ﴾عىل الرسم ،.  

﴿ :مرسـومة باليـاء نحـوو بعـد كـرس ًوصـال  اهلمزة املكسورة:النوع العارش   ﴾ 
﴿و، ]١١:النور[  ﴾ ]و، ]٣٠:القصص﴿   ﴾ ]وجـهأ أربعـةففيها  ]٤٣:فاطر 

  :وهيًثالثة عمال، ًتقديرا و
 .عىل القياسبداهلا ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها إ.١
 فيتحد مع الوجه السابق، سكان الياء للوقف عىل الرسم، ثم إ ياء مكسورةابداهلإ.٢

ًفعال وخيتلفان تقديرا ً. 
 .وم كرسهتا عىل الرسمرًإبدال اهلمزة ياء مكسورة مع .٣
 .تسهيلها بروم عىل القياس.٤
 بعد فتح من املواضع التي رسمت فيها اهلمزة ًاهلمزة املضمومة وصال : احلادي عرشالنوع

﴿ :بصورة األلف عىل نحو   ﴾ ]إذا رسـمت اهلمـزة عـىل ألـف ]٤٣:يوسف، 
﴿ :ونحو      ﴾ ]يف هذا النوع وجهان، ]١٤٠:النساء:  

                                          
 :اآلتية اختلف يف رسم الكلامت :مالحظة )١(

﴿   ﴾ ]٢١:ص[،﴿    ﴾ ]بخمسة أوجهمحزة، فإن رسمت بالواو وقف عليها ]١٣:القيامة : 
 .التسهيل بالروم عىل القياس.٢  . عند الوقفا لسكوهناًإبدال اهلمزة ألف.١

= 

األعمشة ءراق أصول  ٤١٧



 

راءة األعمشقأصول   ٤١٨

  .روممع الالتسهيل .٢  .اًلفإبدال اهلمزة أ.١

﴿ : بعـد ضـم نحـوًوصـال  اهلمزة املكـسورة: عرشيناالنوع الث    ﴾ ٢٣:احلـج[  يف[ ،

﴿و، ]٣٣:فاطر[   ﴾] عمـال، وأربعـة وجـهأففي هذا النوع ثالثة ، ]٢٣:الواقعة ً
 :ًتقديرا

 .ا مدية عىل القياسً إبدال اهلمزة واو.١
يتحد هذا الوجه ، فثم إسكاهنا للوقف عىل الرسم،  مكسورةاًويصح إبداهلا واو.٢

ًمع الوجه األول عمال؛ وخيتلفان تقديرا  ً. 
 .وم عىل املذهب القيايسرتسهيل ب .٣
 .ا مكسورة مع الرومًإبدال اهلمزة واو .٤

﴿ : بعـد ضـم نحـوً اهلمـزة املـضمومة وصـال:النوع الثالث عـرش   ﴾ ]١٧٦:النـساء[ ،
﴿و    ﴾ ]عمال، ومخسة تقديراوجهأربعة أففي هذا النوع ، ]٢٢:الرمحن ً ً:  

 . ا ساكنةًبداهلا واوإ .١
، فيتحد هذا الوجـه مـع الوجـه األول ثم تسكن للوقف،  مضمومةاًبداهلا واوإ .٢

ًعمال وخيتلفان تقديرا  ً. 

                                          
 . مع اإلشامم اً واواإبداهل. ٤  . مع السكون املحض اً واوابداهلإ. ٣
 . مع الروماً واواإبداهل. ٥

 :وقف عليها بوجهني) ينبأ( ،)نبأ(وإن رسمت دون واو
 .التسهيل مع الروم.٢  .اًإبدال اهلمزة ألف.١



 

األعمشة ءراق أصول  ٤١٩

 . بالروم وقفالمع  مضمومة اًبداهلا واوإ .٣
 .شامماإلب وقفالمع  مضمومة اًبداهلا واوإ. ٤
  .والواو مع الرومتسهيلها بني اهلمزة  .٥

 :لف بعد الـواو عـىل غـري القيـاس نحـوأ ما رسمت مهزته بالواو و:النوع الرابع عرش
﴿    ﴾ ]ــــل ﴿و، ]٦٤:النم     ﴾ ]ــــل ﴿و،  ]٤٨:النح    ﴾ ]ــــف ، ]٨٥:يوس
﴿و    ﴾ ]ـــــه ﴿، ]١٨:ط    ﴾ ]ـــــه ﴿و، ]١١٩:ط     ﴾ ]ـــــور ، ]٨:الن
﴿و    ﴾ ]و، ]٧٧:الفرقان﴿   ﴾ ]و]٥:تغابنال[، ]٦٧:ص[ ، ]٩:إبراهيم، ﴿     ﴾ 
﴿، و]٢٤:ؤمنونامل[     ﴾ ]فيها ،   عىل واو مهزة املألإذا رسمت ]٣٨ ،٣٢، ٢٩:نملال

  :وجه أمخسة 
   . اًلفإبدال اهلمزة أ.١
 .بالتسهيل مع الروم.٢
 .ا للوقفً واوا مضمومة، ثم إسكاهنإبداهلا.٣
 .شامم ضمة الواوإ وً واوا مضمومةإبداهلا .٤
  .ة الواو وروم ضمً واوا مضمومة إبداهلا.٥

 : بعـد كـرس ومرســومة بيـاء، نحــوً اهلمـزة املـضمومة وصــال:النـوع اخلـامس عــرش
﴿     ﴾ ]و، ]١٥:البقرة﴿   ﴾ ]و، ]١٩:العنكبـوت﴿    ﴾ ]١١٠:املائـدة[ ،
﴿و    ﴾ ]و، ]٤٩:آل عمــــــــران﴿   ﴾ ]و، ]٥٣:يوســــــــف﴿   ﴾ ] آل

ــران ﴿و، ]١٢١:عم    ﴾ ]ــرش ﴿و، ]٢٤:احل   ﴾ ]ــد ﴿، و]١٢:الرع   ﴾ 
 :ًعمالأربعة ً مخسة أوجه تقديرا وفيها. ]٤٣:فاطر[



 

راءة األعمشقأصول   ٤٢٠

   ).عىل القياس( مدية  ًإبدال اهلمزة ياء.١
 .شامم إلا   مضمومة معً إبدال اهلمزة ياء.٢
 . روم ال   مضمومة معً إبدال اهلمزة ياء.٣
 .التسهيل مع الروم. ٤
ثم اإلسـكان للوقـف ) مذهب األخفش(ًإبدال اهلمزة ياء مضمومة عىل الرسم .٥

ًفيتحد هذا الوجه مع الوجه األول عمال، وخيتلفان تقديرا ً.  
﴿  :نحو، أصـلية مديـة بعـد واوً اهلمـزة املفتوحـة وصـال:سادس عرشالنوع ال   ﴾ 

﴿، ]٢٩:املائدة[   ﴾ ]ففيها وجهان حيث وقع و]١٧:النساء: 
 الواو الساكنة قبلهـا، وحـذف اهلمـزة وإسـكان الـواو  إىلنقل فتحة اهلمزة. ١

 .للوقف
أي الواو ،  للوقفثم إسكاهنا، إدغام الواو األوىل يف الثانيةثم  اًبدال اهلمزة واوإ. ٢

  .شددةامل
وهـي  بعـد الـضم،  زائـدة بعد واو سـاكنةً اهلمزة املكسورة وصال: عرشبعاسالنوع ال

﴿:كلمة  ﴾ ]ففيها وجهان، ]٢٢٨:البقرة: 
( فيها، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلهااًإبدال اهلمزة واو .١   (مع السكون. 
  .)رومالوجه السابق مع ال( ما قبلها،  روم كرسة الواو املبدلة املدغم فيها.٢

 :والـواو حـرف مـد نحـو،  بعد واو أصليةًة وصالروكساهلمزة امل :عرش مناثالنوع ال
﴿   ﴾ ]و، ]٦٤:هود﴿  ﴾ ]وجهأ ففيها  أربعة ]٣٠:آل عمران:  

 .نقل كرسة اهلمزة إىل الواو قبلها، ثم حذف اهلمزة، ثم إسكان الواو للوقف. ١



 

األعمشة ءراق أصول  ٤٢١

 .يف الوجه األول روم كرسة الواو املنقلبة من اهلمزة. ٢
ثـم إسـكاهنا مـشددة ، ثم إدغام الواو األوىل يف الثانية املبدلة، اًإبدال اهلمزة واو. ٣

 .للوقف عليها
 .روم كرسة املشددة. ٤

 :وهـي، والواو حرف مد،  بعد واو أصليةًة وصالموضماهلمزة امل :عرشالتاسع النوع 
﴿  ﴾ ]و]١٧٤:آل عمـــــران ﴿   ﴾ ]ونحـــــو، ]١٨٨:األعـــــراف: ﴿    ﴾ 

 :وجهأففيها ستة ، ]٧٦:القصص[
 .ثم إسكان الواو للوقف، ثم حذفها،  نقل ضمة اهلمزة إىل الواو.١
 . يف الوجه األولإشامم ضمة الواو املنقلبة عن اهلمزة. ٢
 . الضمة يف الوجه األولروم.٣
 .وقف مشددة الواو األوىل يف الثانية  ثم إسكاهنا للًا واوا ثم إدغامإبداهل.٤
  .ة يف الوجه الرابع ضمال روم.٦   .ة يف الوجه الرابعضمالإشامم .٥

﴿وهي ، زائدة بعد كرس  بعد ياء ساكنةً اهلمزة املضمومة وصال:النوع العرشون ﴾ 
﴿ :ونحو، ]٤٨:األنفال[    ﴾ ]وجهأففيها ثالثة ، ]٣٧:التوبة: 

 ثـم إسـكاهنا مـشددة يف الوقـف، وىل يف الثانية األالياء وإدغام ً إبدال اهلمزة ياء.١
 ).  إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف(
 .رومإبدال ثم إدغام ثم  .٣        . إشاممإبدال ثم إدغام ثم .٢



 

راءة األعمشقأصول   ٤٢٢

،  بعد ياء ساكنة إال أن الياء فيه أصليةً اهلمزة املضمومة وصال:ي والعرشونادالنوع احل
﴿ :هي  نحوو    ﴾ ]و ،]٥٨:غافر﴿   ﴾ ]وجهأففيها ستة ، ]٣٥:النور: 

 . ثم اإلسكان للوقفنقل ضمة اهلمزة إىل الياء للوقفحذف اهلمزة و. ١
 . الضمة رومالنقل مع . ٣.              إشامم ضمتهاالنقل مع . ٢
 . ثم إسكاهنا للوقف مشددة وإدغام الياء األوىل يف الثانية ًإبدال اهلمزة ياء. ٤
 .إبدال ثم إدغام ثم روم . ٦.            إشامم   إدغام ثم إبدال ثم. ٥

﴿ وهـي،  أصـلية بعد ياء ساكنةًة وصالحوفت اهلمزة امل: والعرشونينالنوع الثا  ﴾ 
﴿ و]٧٧:هود[   ﴾ ]و، ]٢٣:الفجر﴿   ﴾ ]ففيها وجهان، ]٩:احلجرات: 

 اليـاء للوقـف مـع تركهـا عـىل ثم إسكان، ثم حذفها ،نقل فتحة اهلمزة إىل الياء.١
  .حاهلا

  .ثم إسكان املشددة للوقف، ثم إدغام الياء األوىل يف الثانية، إبداهلا ياء.٢
 :وهي يف كلمة،  بعد ياء ساكنة أصليةً اهلمزة املكسورة وصال: والعرشونلثاثالنوع ال

﴿  ﴾نحوأو بعد واو أصلية، ، املجرورة : ﴿ ﴾ ]و ]٢٨:مـريم﴿   ﴾ 
 :وجهأففيها أربعة  ،وما شابه ذلك، ]١٢:الفتح[

 . إسكان الياء للوقف،ثمنقل كرسة اهلمزة إىل الياء.١
 .روم النقل مع ال .٢
  .وإسكاهنا للوقف مشددة،  مع إدغام الياء التي قبلها فيهاً إبدال اهلمزة ياء.٣
  .روم إبدال ثم إدغام ثم  .٤



 

األعمشة ءراق أصول  ٤٢٣

 :وهي يف كلمة،  بعد ياء ساكنة أصليةًضمومة وصالامل اهلمزة : والعرشونرابعالنوع ال
﴿ ﴾وجهأ، ففيها ستة  املرفوع: 

 . نقل احلركة إىل الياء ثم إسكان الياء للوقف.١
 .رومنقل مع .٣.                                 امم ش إنقل ثم.٢
 .               ددة للوقفثم إسكان الياء مش، وإدغام الياء التي قبلها فيها، إبدال اهلمزة ياء.٤
  .رومإبدال ثم إدغام ثم  .٦.              امم ش إإبدال ثم إدغام ثم .٥

﴿ : بعـد ألـف نحـوً وهـي اهلمـزة املفتوحـة وصـال: و العـرشونمساالنوع اخل   ﴾ 
﴿و ]٢٠:البقرة[  ﴾ثالثة اإلبدال (وجهأففيها ثالثة ،  وشبهه(: 

 ٦ر اقـدمفتمد ب، ا من جنس حركة ما قبلهاً إبداهلا ألفثم، إسكان اهلمزة للوقف.١
  .اً الزماًمد حركات

 .اًوكون السكون عارض، جيوز فيه التوسط مراعاة جلانب اجتامع ساكنني.٢
 .ن حذفت إحدامها فتقرص إ.٣

أو مكـسورة وصـالت و: والعرشوندساسالنوع ال بعـد ، ًكون اهلمزة فيه مضمومة 
ـــف ـــوأل ﴿ : نح    ﴾ و﴿  ﴾ ،ـــسورة ـــال املك ﴿ :ومث    ﴾ 

﴿و    ﴾ ]مخـسة  (وجـهأونحو ذلـك، ففـي هـذا النـوع مخـسة  ]٣٣:النور
 : )القياس

 .الثالثة التي يف النوع السابق.٣ ،٢، ١
 .القرص بروم معتسهيل  .٥.            طول البروم معتسهيل .٤



 

راءة األعمشقأصول   ٤٢٤

واأللف ال تقبل ا، ًع النقالب اهلمزة ألفوال جيوز اإلشامم يف املضمومة من هذا النو
 .وال إشامم يف املسهلة، احلركة
 عن القياس ت خرجا، لكنهًوهي اهلمزة املضمومة وصال :ع والعرشونباسالنوع ال

 :لرسم اهلمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلـك نحـو
﴿   ﴾ ]ولفــــظ، ]١٧:رشاحلــــ[، ]٤٠:ىورشالــــ[ ،]٣٣، ٢٩:ائــــدةامل :﴿     ﴾ 

﴿ :ولفـــــظ، ]٢١:ىورشالـــــ[ ،]٩٤:نعـــــاماأل[    ﴾ ]ولفـــــظ ، ]٨٧:هـــــود
﴿      ﴾]ــراهيم ﴿ولفــظ ، ]٢١:إب    ﴾ ]ــروم ﴿ولفــظ  ، ]١٣:ال      ﴾ 

﴿ ولفـــظ ]١٠٦:الـــصافات[    ﴾ ]ولفـــظ ، ]٥٠:غـــافر﴿     ﴾ ]٣٣:الـــدخان[ ،
﴿و    ﴾ ]فهذه الكلـامت رسـمت بـالواو وألـف بعـدها مـع ]٤:املمتحنة ،

  :اًففيها اثنا عرش وجه، حذف ألف البناء قبلها يف مجيع املصاحف
 :وهي، سمرالوسبعة ،  يف النوع السابققياس كاممخسة ال.٥، ٤، ٣، ٢، ١
 . مع حذف اهلمزة بالطولا ساكنةً واوبدال اهلمزةإ.٦ 
 . مع التوسطا ساكنةً واوبدال اهلمزةإ .٧
 .  مع القرصا ساكنةً واوبدال اهلمزةإ .٨ 

                                          
﴿ : هناك كلامت اختلف يف رسمها عىل واو  أو عىل ألف هي :مالحظة )١(     ﴾ ]٦:الـشعراء[، ]٥:األنعام[، 

﴿      ﴾  ]ولفظ]٤٧:غافر ، :﴿       ﴾ ]٢٨:فاطر[، ﴿   ﴾ ]٧٦:طـه[ ،]٣٤:الزمـر[ ،]٨٨:الكهف[، 
﴿     ﴾ ]١٩٧:الشعراء[، ﴿      ﴾ ]١٨:املائدة[. 

سة القيـاس وسـبعة الرسـم، أمـا إذا وهي مخ) اً وجه١٢( عليها بـ َفِقُهذه الكلامت إذا كتبت بالواو و
 .رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط



 

األعمشة ءراق أصول  ٤٢٥

 . شباعاإلواإلشامم الوجة السادس مع .٩ 
 .والتوسط اإلشاممالوجة السادس مع  .١٠
 . اإلشامم والقرص الوجة السادس مع  .١١
 .حكم الوصلله ن الروم أل، والروم مع القرص فقط .١٢

 بعد ألف وترسـم اهلمـزة ً وصال مكسورةاهلمزةأن تقع  وهو :نمن والعرشوالنوع الثا
﴿ :نحـو، عىل يـاء    ﴾ ]و، ]١٥:يـونس﴿   ﴾ ]٥١:الـشورى[، ﴿   ﴾ 

  بيـاء يفالـثالثفقد اتفقـت املـصاحف عـىل رسـم هـذه الكلـامت ، ]١٣٠:طه[
 :وجهأففيها تسعة ، خرهااأو

 .ابق يف النوع السياس املتقدمةمخسة الق .٥، ٤، ٣، ٢، ١
 .شباعسكاهنا للوقف مع اإلإو إبدال اهلمزة ياء.٦
 .التوسطالوجه السادس مع  .٧
 .القرصالوجه السادس مع  .٨ 
 .روماإلبدال مع القرص مع ال.٩ 

                                          
 :اآلتية يف النوع السابق اختلف يف رسم الكلامت :مالحظة )١(

﴿    ﴾ ]٩٠:النحل[، ﴿    ﴾ ]محـزة، فإن رسمت اهلمزة عىل ياء وقف عليها ]١٦، ٨:الروم 
 .السابقةبعة الرسم  وأر ،مخسة القياس: بتسعة أوجه وهي

 .أما إذا رسمت الكلامت السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط
﴿ :يف قوله تعاىل:مالحظة )٢(     ﴾ عـىل الـسكت وجهأتسعة :  كام ييل اًسبعة وعرشون وجه 

  .وجه عىل التحقيق للهمزة األوىلأ وتسعة ،وجه عىل النقلعىل املفصول، ثم تسعة أ



 

راءة األعمشقأصول   ٤٢٦

 :ملحوظة
 :يف الكلمة  زادت هذه األوجه كام يف األمثلة اآلتية إذا اجتمعت مهزتان

 ،﴾ e ﴿: حرف مد بوسط كلمة، نحو كام إذا اجتمع مهز متوسط بزائد مع مهز بعد
 :فيها أربعة أوجه كام ييل ﴾' ﴿
 .حتقيق األوىل مع تسهيل الثانية مع املد والقرص: ٢+١
 .ًإبدال األوىل ياء مفتوحة وتسهيل الثانية مع املد والقرص:٤+٣

 :فيها أربعة أوجه كام ييل ﴾M﴾،﴿ I ﴿:ونحو
 .لقرصحتقيق األوىل مع تسهيل الثانية مع املد وا: ٢+١
  .تسهيل األوىل وتسهيل الثانية مع املد والقرص:٤+٣

 : ففيها﴾' ﴿ :وإذا جاز يف آخرها الروم واإلشامم زادت األوجه كام يف نحو
 .حتقيق األوىل، مع تسهيل الثانية مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشامم: ٣-١
 .، مع السكون والروم واإلشاممًحتقيق األوىل، وإبدال الثانية واوا مع املد والقرص: ٦-٤
 .تسهيل األوىل، مع تسهيل الثانية مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشامم: ٩-٧
ًتسهيل األوىل، وإبدال الثانية واوا مع املد والقـرص، مـع الـسكون والـروم : ١٢-١٠

 .واإلشامم



 

األعمشة ءراق أصول  ٤٢٧

  :ً عمالاً وثالثة عرش وجه،ً علاماًففيها مخسة عرش وجه ﴾K﴿:نحوو
ًألفا مع القرص أو الثانية اهلمزة إبدال مع  تسهيل اهلمزة األوىل مع املد أو القرص :٦-١

 .التوسط أو املد
 . مع القرص أو التوسط أو املد اً حتقيق اهلمزة األوىل مع املد مع إبدال الثانية ألف:٩-٧
 . مع املد أو القرص لثانيةا تسهيلوحتقيق اهلمزة األوىل  :١١-١٠
 . مع املد أو القرص لثانيةا تسهيلويل اهلمزة األوىل مع املد أو القرص تسه :١٥-١٢

 اً وقرصً ففيها اجتمع تسهيالن فال بد من تسوية حرف املد قبل اهلمزات املسهلة طوال
 .ويمتنع طول املنفصل مع قرص املتصل

 :وإذا اجتمع مهز متوسط بزائد مع مهز متطرف جيوز فيه الروم يف كلمة، نحو
﴿ J﴾يها عرشة أوجه كام ييل ف: 
 .ًحتقيق اهلمزة األوىل مع إبدال الثانية ألفا مع اإلشباع والتوسط والقرص: ٣-١
 .حتقيق اهلمزة األوىل مع تسهيل الثانية مع اإلشباع والقرص: ٥-٤
ًإبدال األوىل ياء مفتوحة مع إبدال الثانية ألفا مع اإلشباع والتوسط والقرص:٨-٦ ً. 
 .ً ياء مفتوحة وتسهيل الثانية مع اإلشباع والقرصإبدال األوىل :١٠-٩

 ففيهـا ﴾¨ ﴿:وإذا اجتمع الم تعريف بعدها مهزة مع مهز متوسط يف كلمـة نحـو
 :أربعة أوجه كام ييل

 .السكت مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:٢-١
 .النقل مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:٤-٣



 

راءة األعمشقأصول   ٤٢٨

 :  زادت األوجه إىل عرشة ﴾z ﴿ :نحو ا وجاز فيه الرومًفإذا كان اهلمز متطرف
 .ًالسكت مع إبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد والتوسط والقرص:٣-١ 
 .السكت مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:٥-٤
 .ًالنقل مع إبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد والتوسط والقرص :٨-٦
 .ة الثانية مع املد والقرصالنقل مع تسهيل اهلمز:١٠-٩

 : عىل التفصيل التايل﴾Æ﴿ًوتزيد األوجه إىل مخسة عرش وجها كام يف 
 .اإلبدال واإلشباع يف مهزة الوصل مع السكت مع ثالثة العارض للسكون:٣-١
 .اإلبدال واإلشباع يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة العارض للسكون:٦-٤
 .ل مع النقل مع ثالثة العارض للسكوناإلبدال والقرص يف مهزة الوص:٩-٧
 .التسهيل يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة العارض للسكون :١٢-١٠
 .يف مهزة الوصل مع السكت مع ثالثة العارض للسكون التسهيل:١٥-١٣

وإذا جاءت كلمة أوهلا مهز بعد ساكن مفصول ويف أثنائها مهز متطرف بعد مد جيوز فيه 
+ ( ﴿:الروم نحو  :ًيها مخسة عرش وجها ف﴾* 

 . ًالتحقيق مع إبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد والتوسط والقرص:٣-١
 .التحقيق مع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع املد والقرص :٥-٤
 .ًمع إبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد والتوسط والقرص النقل:٨-٦



 

األعمشة ءراق أصول  ٤٢٩

 . املد والقرصمع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع النقل :١٠-٩
 .ًمع إبدال اهلمزة الثانية ألفا مع املد والتوسط والقرص السكت:١٣-١١
 .مع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع املد والقرص السكت:١٥-١٤

0 ﴿:وإذا جاز يف الكلمة الروم واإلشامم نحو  :ً بلغت ستة وثالثني وجها﴾/ 
 . رص وإسكان اهلاءالتحقيق مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والق:٢-١
 .مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص وروم اهلاء التحقيق:٤-٣
 .مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص وإشامم اهلاء التحقيق:٦-٥
 . ًالتحقيق مع إبدال اهلمزة الثانية واوا مع املد والقرص وإسكان اهلاء:٨-٧
 .ًاوا مع املد والقرص وروم اهلاءمع إبدال اهلمزة الثانية و التحقيق:١٠-٩
 .ًمع إبدال اهلمزة الثانية واوا مع املد والقرص وإشامم اهلاء التحقيق:١٢-١١
 .مع األوجه السابقة النقل:٢٤-١٣
 .مع األوجه السابقة السكت:٣٦-٢٥
 



 

 ٤٣٠ الفهارس

 بحمد اهللاتم 
 مـن  بروايـة حفـص بـن سـليامناً أن يكون جمازءاتراقواألصل فيمن يقرأ هذه ال

ولذلك اقترصت يف هذا الكتاب عىل ، ودرس مقدمة يف علم القراءاتطريق الشاطبية، 
 .اً حفصهذه القراءات روايةالف فيه ختما 

 املراجـع التـي يمكـن الرجـوع إليهـا ملزيـد مـن الـرشح وذكرت يف احلاشية بعض
 . التوضيحو

  .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب
ًهذا جهدي فام كان صوابا فمن اهللا، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، وقد أصاب 

ً كتابـا لو عورض كتاب سبعني مرة لوجد فيه خطأ، أبى اهللا أن يكون: (املزين حني قال
إين رأيت أن ال يكتب إنسان : (وهللا در العامد األصبهاين حيث قال، )ًصحيحا غري كتابه

لو غري هذا كان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، لو :  يف يومه إال قال يف غدهاًكتاب
ىل قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا مـن أعظـم العـرب ودليـل عـ

 .) مجلة البرشاستيالء النقص عىل
َكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خط َ َ ٍ ٍ  أو عبارة من األفضل تعـديلها ًأِّ

ــايل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغنــي ذلــك عــىل هــاتف   :أو عــىل العنــوان الت
Yahoo.com@Tawfiq_Damra    

  أسأل اهللا أن ينفع به اإلسالم واملسلمني

 



 

 ٤٣١ الفهارس

 
 مطبعة مصطفى البـايب احللبـي  – أليب شامة املقديس –إبراز املعاين من حرز األماين .١

 .مرص
أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عـرش .٢

 .٢٠٠١ سنة – دار الكتب العلمية بريوت –الدمياطي الشهري بالبناء 

 –  بطنطاللرتاثدار الصحابة  – عيل حممد الضباع –لقراءة اإلضاءة يف بيان أصول ا.٣
 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢ سنةثانية الطبعة ال

 شمس الـدين حممـد بـن -إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربعة عرش.٢
 .م٢٠٠٣أمحد خالد شكري، دار عامر الطبعة األوىل . حتقيق د-خليل القباقبي

  ٢٠٠٢ سنة ١ عبد الفتاح القايض ط –ت العرش املتواترة البدور الزاهرة يف القراءا.٤
نبول ، مطبعـة  إست– أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين –التيسري يف القراءات السبع .٥

 .١٩٣٠الدولة سنة 
 دار –أمحد القـضاة .  حتقيق د– حممد بن اجلزري –حتبري التيسري يف القراءات العرش .٦

 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة –  الفرقان للنرش والتوزيع، عامن

 ضبط حممد متيم –بي األندليس  القاسم بن فريه الشاط– حرز األماين ووجه التهاين .٧
 .١٩٩٥ لسنة ٣  ط– دار اهلدى املدينة املنورة –الزعبي 

 دار اهلـدى املدينـة – ضبط حممـد متـيم الزعبـي –حممد بن اجلزري  – ضيئةدرة امل ال.٧
 .١٩٩٥ لسنة ٣ ط –املنورة 



 

 ٤٣٢ الفهارس

 عبد الواحد بن حممـد بـن أيب الـسداد املـالقي ، حتقيـق -الدر النثري والعذب النمري .٨
 .٢٠٠٣ سنة ١عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت ط

 مكتبة األدب –عيل النحاس كتور دلل – يف األداء راجحةالرسالة الغراء يف األوجه ال.٩
 .م٢٠٠٤ ثانية البعةطال –القاهرة 

  حتقيـق شـوقي ضـيف دار املعـارف -أمحد بن جماهد-كتاب السبعة يف القراءات .١٤
 .٣القاهرة ط

أليب البقاء عيل بن عثامن بـن حممـد  –رساج القارئ املبتدئ وتذكار القارئ املنتهي .١٠
 الطبعة الثالثـة –لبي مرص  مطبعة مصطفى البايب احل– البغدادي القاصح العذري

 وباهلامش غيـث – عيل حممد الضباع – بلوغ األمنية  وبذيله خمترص– ١٩٥٤سنة 
 .النفع يف القراءات السبع لعيل النوري الصفاقيس

 حتقيق جمدي حممد رسور، دار الكتب العلميـة – حممد النويري –رشح طيبة النرش .١١
 .بريوت

 ٣حممد بن اجلزري دار الكتب العلميـة بـريوت ط –غاية النهاية يف طبقات القراء .١٢
 .م١٩٨٢سنة 

أمحـد عـدنان . د:  عيل بن حممد الـسخاوي حتقيـق–فتح الوصيد يف رشح القصيد .١٣
 .م٢٠٠٢-١الزعبي مكتبة دار البيان الكويت ط

 . حممد بن أمحد املتويل- الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة .٧
الكتـاب  دار -عبـد الفتـاح القـايض–القراءات الشاذة وتوجيهها من لغـة العـرب .٥

 .م١٩٨١العريب بريوت الطبعة األوىل، سنة 



 

 ٤٣٣ الفهارس

عبد اهللا  – بهج يف القراءات السبع املتممة بابن حميصن واألعمش ويعقوب وخلفامل.٦
عيل بن أمحد سبط اخلياط البغدادي، حتقيق حممد بن عيد الـشعباين، دار الـصحابة 

 .طنطا مرص، الطبعة األوىل
 الطبعة – دار عامر ، عامن –لد منصور وآخرون خا حممد –املزهر يف رشح الشاطبية .١٥

 .٢٠٠٢األوىل سنة 
 حتقيـق -أيب طاهر أمحد بـن عـيل بـن سـوار البغـدادي–املستنري يف القراءات العرش .٨

 .م٢٠٠٥عامر أمني الددو، دار البحوث، اإلمارات، الطبعة األوىل سنة .د
طيار .، حتقيق دد الذهبي حممد بن أمح–معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار .٧

 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 
عمـر . حتقيـق د-أيب عيل احلسن بـن إبـراهيم األهـوازي–مفردة ابن حميصن املكي .٨

 .م٢٠٠٧يوسف محدان، املكتب اإلسالمي عامن، الطبعة األوىل سنة 
عمر يوسف . حتقيق د-أيب عيل احلسن بن إبراهيم األهوازي–مفردة احلسن البرصي .٨

 .م٢٠٠٦محدان، دار ابن كثري عامن، الطبعة األوىل سنة 
 دار الفكـر – حممد بن عيل بـن يالوشـه، ملحـق بـالنجوم الطوالـع  -ًاملقدم أداء  . ١٧

 .بريوت
 . خمطوط-حممد بن أمحد املتويل-موارد الربرة عىل الفوائد املعتربة .٩

 دار ابن كثري، دمشق الطبعة -حممد فهد خاروف-امليرس يف القراءات األربعة عرش.١٠
 .م٢٠٠٦الرابعة سنة

 الطبعـة األوىل – حممد بن حممد بن حممد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش .١٨
 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨سنة 

 سـنة -١سالم القـاهرة ط دار الـ- عبد الفتاح القـايض–الوايف يف رشح الشاطبية .١٩
 .م٢٠٠٣



 

 ٤٣٤ الفهارس

 
 الصفحة  املوضوع

  ٤ ..................................................... الدكتور سعيد صالح زعيمةميقدت

  ٨ .................................................................................ةقدمم

  ٩............................................................ نافع املدينقارئالتعريف بال

  ١١............................................................... قالونراويالتعريف بال

  ١٣...................................................................  قالون روايةأصول

  ٣١............................................................... ورشراويالتعريف بال

  ٣٣...................................................................  ورش روايةأصول

  ٧٥................................................ي عبد اهللا بن كثري املكقارئالتعريف بال

  ٧٧............................................................... البزيراويالتعريف بال

  ٧٨................................................................ قنبلراويالتعريف بال

  ٧٩.....................................................عبد اهللا بن كثري املكي قراءة أصول

  ٩٩................................................... أيب عمرو البرصيقارئالتعريف بال

  ١٠٠........................................................... الدوريراويالتعريف بال

  ١٠١...............................................................  الدوري روايةأصول

  ١١٨........................................................... السويسراويالتعريف بال

  ١١٩...............................................................  السويس روايةأصول

  ١٤٦...........................................مر الشاميعبد اهللا بن عاقارئ التعريف بال



 

 ٤٣٥ الفهارس

  ١٤٨..................................................... هشام بن عامرراويالتعريف بال

  ١٤٩................................................. عبد اهللا بن ذكوانراويالتعريف بال

  ١٥٠................................................عبد اهللا بن عامر الشامي قراءة أصول

  ١٧٤..................................................... عاصم الكويفقارئالتعريف بال

  ١٧٦.................................................... شعبة بن عياشراويالتعريف بال

  ١٧٨........................................................ شعبة بن عياش  روايةأصول

  ١٩١................................................. حفص بن سليامنراويالتعريف بال

  ١٩٣...................................................... حفص بن سليامن  روايةأصول

  ٢٠٣................................................... الكسائي الكويفقارئالتعريف بال

  ٢٠٥.................................................... الليث بن خالدراويالتعريف بال

  ٢٠٦...........................................................الدوري راويالتعريف بال

  ٢٠٧........................................................الكسائي الكويف قراءة أصول

  ٢٢٣....................................................... محزة الكويفقارئالتعريف بال

  ٢٢٦............................................................. خلفراويالتعريف بال

  ٢٢٧............................................................. خالدراويالتعريف بال

  ٢٢٨............................................................محزة الكويف قراءة أصول

  ٢٦٥.................................................... أيب جعفر املدينقارئالتعريف بال

  ٢٦٧........................................................... ابن مجازراويالتعريف بال

  ٢٦٧......................................................... ابن وردانراويالتعريف بال



 

 ٤٣٦ الفهارس

  ٢٦٨.........................................................أيب جعفر املدين قراءة أصول

  ٢٧٨................................................. يعقوب احلرضميقارئالتعريف بال

  ٢٨٠............................................................ رويسراويالتعريف بال

  ٢٨١.............................................................. روحراويالتعريف بال

  ٢٨٢...................................................... يعقوب احلرضمي  قراءةأصول

  ٢٩٤...................................................... خلف العارشرئقاالتعريف بال

  ٢٩٦............................................................ إدريسراويالتعريف بال

  ٢٩٧........................................................... إسحاقراويالتعريف بال

  ٢٩٨...........................................................خلف العارش قراءة أصول

  ٣٠٧....................................حميصن بن الرمحن عبد بن حممد قارئبالالتعريف 

  ٣٠٨..................................... البزيأمحد بن حممدأبو احلسن راوي التعريف بال

  ٣٠٩.................................شنبوذ بن أمحد بن حممداحلسن  أبو راويالتعريف بال

  ٣١١.............................................................حميصن بناة ءراقأصول 

  ٣٣٩.................................................... احلسن البرصيقارئالتعريف بال

  ٣٤٠..................................................... شجاع البلخيراويالتعريف بال

  ٣٤١........................................................... الدوريراويالتعريف بال

  ٣٤٢........................................................احلسن البرصي قراءة أصول

  ٣٥٩...................................................... حييى اليزيديقارئالتعريف بال

  ٣٦١.................................................. سليامن بن احلكمراويالتعريف بال



 

 ٤٣٧ الفهارس

  ٣٦٢...................................................... أمحد بن فرحراويالتعريف بال

  ٣٦٣..........................................................ديحييى اليزي قراءة أصول

  ٣٨٨.......................................................... األعمشقارئالتعريف بال

  ٣٨٩.......................................................... املطوعيراويالتعريف بال

  ٣٩٠......................................................... الشنبوذيراويالتعريف بال

  ٣٩١.............................................................. األعمش  قراءةأصول

 ٤٣١.............................................................................املراجع
 ٤٣٤...................................................................فهرس املحتويات
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